Taxatie van kunst, antiek en kostbaarheden

Tarieven
Als klant van Meijers Assurantiën kunt u met een maatwerkverzekering gebruik
maken van onderstaande tarieven die Meijers Assurantiën en Lengkeek
overeen zijn gekomen.
Door middel van onderstaand overzicht is direct duidelijk welk tarief er geldt
voor het uitvoeren van een taxatieopdracht. Het vertrekpunt voor tarifering is
de vastgestelde waarde.

Kunst, antiek en kostbaarheden/sieraden*:
MAX. AANTAL
TAXATIEOBJECTEN

TARIEF**

< €50.000

20

€525

€50.000 - €100.000

30

€675

€100.000 - €250.000

50

€950

€250.000 - €500.000

75

€1.350

> €500.000

> 75

€150 per uur

VASTGESTELDE WAARDE

*Sieraden en horloges dienen te beschikken over aankoopbewijzen, certificaten en/of verpakkingen.
**Onze tarieven zijn exclusief BTW.

Inboedel:

VASTGESTELDE WAARDE

TARIEF

< €250.000

€300

€250.000 - €500.000

€450

€500.000 - €1.000.000

€600

> €1.000.000

€150 per uur

Wilt u direct een offerte aanvragen? Klik dan hier of ga naar www.lengkeek.nl/meijers.
Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

| WWW.LENGKEEK.NL | KLANTENSERVICE@LENGKEEK.NL | +3188 554 00 04

Over Lengkeek
Lengkeek is specialist in het taxeren van kunst, antiek, kostbaarheden en
inboedels. Deze kunsttaxaties verzorgen wij inmiddels meer dan 40 jaar voor
particulieren, musea en bedrijven.
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in schade-expertise,
waardebepaling, (risico-)inspecties en bouwkundige opnames. Met
vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven bedienen wij de
gehele Nederlandse markt.

Wat Lengkeek uniek maakt:
Lengkeek heeft voor
taxaties van kostbaarheden,
kunst, antiek en inboedel
een brede ervaring in binnen- en
buitenland. Lengkeek heeft een
objectief karakter en daardoor geen
belangen in de assurantiemarkt.

Onze taxateurs:
Taxaties van kostbaarheden vragen om een taxateur
met een persoonlijke benadering en oprechte
belangstelling voor u en uw bezit.
Onze gecertificeerde taxateurs zijn zulke mensen, het
zijn mensen die naast het taxeren ook volop actief zijn
in de wereld van kunst. Daardoor zijn zij op de hoogte
van de laatste (prijs)ontwikkelingen. Onze taxateurs
zijn gecertificeerd en ingeschreven bij diverse
brancheorganisaties.

Waarom taxeren?

Als u onverhoopt te maken krijgt met bijvoorbeeld diefstal of schade is het belangrijk dat uw kunst en
kostbaarheden getaxeerd zijn. Onze gedetailleerde rapportage bevat omschrijvingen en waarderingen
van al uw bezittingen. Met een taxatierapport, conform art. 7:960 BW, heeft u een glashelder bewijs in
handen waarop u kunt terugvallen in geval van schade.
Een taxatierapport van Lengkeek biedt de volgende voordelen:
u kunt aantonen wat er verloren is gegaan;
er ontstaat geen discussie over de waarde, deze ligt vast;
u bent niet onderverzekerd;
bij schade wordt de juiste waarde uitgekeerd.

Lengkeek B.V. is gevestigd in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08104729. Op al onze
werkzaamheden voor verzekeraars en makelaars zijn de NIVRE-voorwaarden van toepassing. Op onze overige werkzaamheden zijn onze
Algemene voorwaarden (AV 2019-01) van toepassing. Voor meer informatie kunt u info@lengkeek.nl of www.lengkeek.nl raadplegen.

| WWW.UCLAIM.EU | VVE@UCLAIM.EU | +31885540005

