
 

  

Apresa 

 

Kunst taxeren: een vak apart! 
Apresa is gespecialiseerd in het taxeren van schilderijen, antiek en complete kunstcollecties. 

Wij beschikken over zeer ruime ervaring in ons werkveld en zijn onafhankelijk en objectief. 

 

Waarom taxeren? 
U kunt natuurlijk onverwacht te maken krijgen met zeer vervelende gebeurtenissen als 

diefstal, brand of waterschade.  

 

Met een taxatierapport heeft u de zekerheid dat verzekeraars de vooraf getaxeerde 

waarde als basis voor de uitkering hanteren gedurende de looptijd van het rapport.  

 

Met een juist opgenomen verzekerde waarde: 

 Weet u zeker dat u de juiste verzekeringspremie betaalt. 

 Ontstaat er na schade geen discussie met uw verzekeraar over de waarde. 

 Kan schade sneller worden geregeld. 

 

Wat taxeren wij? 
 kunst, antiek en kostbaarheden; 

 sieraden en horloges; 

 huishoudelijke inboedel. 

 

Uw investering  
De kosten voor de waardering worden berekend op basis van het aantal bestede uren voor de 

opname ter plaatse, de uitwerktijd op kantoor en de reistijd.  
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 Apresa 

Enkele rekenvoorbeelden: 
 

Taxatie van ca. 30 objecten kunst en antiek:       

opname ter plaatse   circa     2 uur    

uitwerken/research   circa  1-2 uur 

reistijd    circa    1 uur 

te besteden uren  circa  4-5 uur 

 

Taxatie van ca. 30 sieraden en horloges:       

opname ter plaatse   circa     3 uur    

uitwerken/research   circa  1-2 uur 

reistijd    circa    1 uur 

te besteden uren  circa   5-6 uur 

 

Taxatie van ca. 30 objecten kunst en antiek alsmede huishoudelijke inboedel:   

opname ter plaatse   circa     3,5 uur    

uitwerken/research   circa     2 uur 

reistijd    circa    1 uur 

te besteden uren  circa  6-7 uur 
 

 Taxatie van huishoudelijke inboedel (excl. kunst en kostbaarheden):  

 € 500,- (ex. BTW) 
 

 Taxatie van opstal:  

Vraag eenvoudig een offerte aan bij ons moederbedrijf op www.troostwijk.nl/nl/offerte  

 

Algemene uitgangspunten: 
 

 Ons uurtarief bedraagt € 140,00 exclusief  BTW. 

 Wij proberen in onze planning taxaties in Nederland goed te combineren. Indien dit lukt 
berekenen wij niet – of beperkt- onze reistijd. Reizen wij speciaal voor u, dan wordt dit 
separaat in rekening gebracht. Wij melden dit altijd vooraf.  

 Bij onze tijdsinschatting gaan wij ervan uit dat er ter plaatse begeleiding is voor de 
taxateur en dat de objecten goed toegankelijk zijn ten tijde van de taxatie. 

 Mochten de benodigde tijd ter plaatse en het werkelijk aantal getaxeerde objecten 
afwijken van uw opgave, zijn wij genoodzaakt het honorarium bij te stellen. De taxateur 
zal dit met u bespreken.  

 Ons minimumtarief bedraagt € 450,00 exclusief  BTW. 

 De taxatie van bijzondere collecties, Oude Meester schilderijen, horloges en sieraden met 
veel edelstenen, kan bijzonder arbeidsintensief zijn. Een offerte op maat via onze 
accountmanager is dan verstandig. 
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