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 Algemene Voorwaarden en Tarieven 
  bij taxaties van roerende goederen en goodwill 
 Bruggeman Bedrijfsmakelaardij 
 
 
 1. Taxatie van inventarissen en/of goodwill is het geven van een waardeoordeel naar 

tijd(jaren)-ligging en plaats op basis van het verstrekken van een eenvoudig rapport 
hetgeen geen inhoudelijk inzicht beoogt te geven in de technische staat van de 
apparatuur. 

 
 
 2. Het taxatierapport dient te omvatten: naam opdrachtgever, korte zakelijke 

omschrijving van het getaxeerde, huidige eigenaar, een oordeel over de waarde en 
de soort daarvan, de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt 
gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop de taxatie is verricht. 

 
 
 3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht tenzij anders is/wordt overeen-

gekomen. 
 
 
 4. De opdrachtnemer aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport, dus niet jegens derden. 
 
 
 5. De opdrachtgever is bij opdracht, zowel schriftelijk als mondeling, honorarium 

verschuldigd zodra de taxatie is verricht, danwel het rapport is opgesteld volgens 
de hierna in deze Voorwaarden genoemde tarieven en schalen. 

 
 
 6. Indien de opdrachtgever de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd, 

zal de opdrachtnemer de reeds verrichte werkzaamheden verrekenen tegen een 
uurhonorarium, wat bij deze wordt vastgesteld op € 175,00 exclusief BTW per uur. 

 
 
 7. De door de opdrachtnemer ten behoeve van het taxatierapport noodzakelijk te 

maken kosten zullen door de opdrachtgever dienen te worden vergoed. De reis- en 
verblijfkosten kunnen in redelijkheid declarabel worden gesteld. 

 
 
 8. Voor het uitvoeren van een opdracht is een autokostenvergoeding ad € 0,50 per 

kilometer verschuldigd. 
 
 
 9. Indien de reistijd vice versa meer dan een uur vergt per auto, zal over het meerdere 

een reisuurloon worden berekend ad  €  75,00 per uur of gedeelte daarvan. 
 
 
10. Alle vernoemde tarieven zijn exclusief (B)elasting (T)oegevoegde (W)aarde. 
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   - 2 - - 2 -2Pagina 2 van 2 11. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 
14 dagen na de factuurdatum ten kantore van de opdrachtnemer of door middel 
van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor 
zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting 
of schuldvergelijking. Kosten die op de betaling vallen, zoals bijvoorbeeld de door 
de bank in rekening gebrachte kosten bij het betalen van het factuurbedrag, zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 

 
 
12. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij 

van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of 
ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag, zijnde de 14e dag na die, waarop 
de desbetreffende factuur is verzonden, opdrachtgever de contractuele rente van 1 
% per maand in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening, één en 
ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. 

 
 
13. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer te vergoeden de buitengerechtelijke 

en gerechtelijke kosten, die zijn gemaakt tot inning van de vordering van 
opdrachtnemer. De door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke kosten 
zijn  tenminste gelijk aan het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van 
Advocaten   (maximaal   15 %  van  het  te  vorderen  bedrag),  met  een  minimum 

 van  € 125,00. 
 
 
14. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van 

het taxatieloon. 
 


