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Verzekeringstaxaties & Bedrijfseconomische Taxaties

VON RETH
TAXATIE EN ADVIES

Weet wat het waard is

De zekerheid van onze verzekeringstaxaties

Een correcte taxatie kan het verschil maken tussen winst
of verlies. Bij Von Reth – begonnen als het taxatiebureau
van Philips – weten we hoe belangrijk het is om zorgvuldig
te werk te gaan. Bij de waardebepaling van een gebouw of
object spelen immers grote bedrijfseconomische belangen.
Daarom werken we altijd met up-to-date marktgegevens
en de beste mensen in ons vakgebied. Zodat u exact weet
wat het waard is.
Onze diensten: Verzekeringstaxaties, Bedrijfseconomische
taxaties en Turnaround Management.

✓ U bent nooit onderverzekerd
✓ Het taxatierapport is bindend, de waarde ligt vast
✓ Bij schade wordt het juiste bedrag uitgekeerd
✓ U kunt aantonen wat er verloren is gegaan

Specialisten pur sang
Een Von Reth-taxateur beschikt over de juiste
opleiding en VRT-certificering voor het uitvoeren van
verzekeringstaxaties. Bedrijfseconomische taxaties
kunnen volgens RICS en TMI uitgevoerd worden.
Turnaround Management wordt verricht door een team
van bedrijfskundige- en taxatie specialisten. U kunt dus
vertrouwen op een deskundig advies en heldere rapporten.

Verzekeringstaxaties
Weet u wat de herbouwwaarde is van uw onroerend
goed? En wat zijn uw machines, computers en
meubels eigenlijk waard? In de praktijk wordt de
(vervangings-)waarde vaak veel te laag ingeschat. In
geval van schade kan bij een onderverzekering de
continuïteit van uw onderneming in gevaar komen. De
bedragen in onze taxatierapporten zijn bindend voor
de verzekeraar en zorgen voor een juiste waardering.
Een geruststellende gedachte.
Een taxatie nodig van uw roerende of onroerende
goederen voor uw verzekering? Laat het over aan de
specialisten van Von Reth en voorkom vervelende
discussies achteraf.

Neem geen enkel risico, kies voor de er varing van Von Reth.

Werkterreinen
Agrarische sector
Metaal- en elektrotechnische industrie
Houthandel en houtverwerkende industrie
Farmaceutische industrie
Kunst-, antiek- en juwelensector

Waarom Von Reth?
✓ Ruim 90 jaar taxatie-ervaring
✓ Deskundig en betrouwbaar

✓ Team van hoogopgeleide specialisten
✓ Service- en oplossingsgericht
✓ Heldere taxatierapporten

Consumentenelektronica
Grafische sector
Bouwsector

Bedrijfseconomische taxaties
Een taxatie nodig van uw pand voor een kredietverlening? Weten wat een
onderneming waard is? Een actuele waarde van een voorraad? Een partner
uitkopen? Onze taxateurs staan garant voor nauwkeurige taxaties, zodat
u de juiste beslissing kunt nemen gebaseerd op een goed onderbouwd
taxatierapport en een gedegen advies.
Van complexe machineparken, bedrijfspanden tot complete inventarissen:
We taxeren alles wat bedrijfseconomisch van waarde is.

Transport & logistiek
Textielindustrie
Scheepsbouw, vliegtuigbouw en luchtvaart
Detailhandel
Vis en vleesverwerkende-industrie

Contact

Bel met één van onze medewerkers 088 3250 250.

Offerte aanvragen
Heeft u een vraag? Of wilt u een offerte ontvangen?
Stuur een mail naar info@vonreth.nl of ga naar www.vonreth.nl

Certificeringen
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