Taxatieregeling Rietdijk B.V.
Veilingen
Wij organiseren halfjaarlijkse postzegel- en muntveilingen. Hiervoor zijn we doorlopend op zoek naar
materiaal dat in deze veilingen kan worden ondergebracht. De taxaties zijn louter een middel om
materiaal voor onze veilingen in te zamelen. Wij taxeren op markt- of veilingwaarde en desgewenst
ook op verzekerings- of vervangingswaarde.

Taxaties aan kantoor
Wanneer de verzameling bij ons op kantoor wordt beoordeeld is de taxatie vrijblijvend en kosteloos.
Een en ander is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 17 uur op afspraak. Wanneer u de
moeite neemt ons de collectie voor te leggen, nemen wij de moeite deze kosteloos te beoordelen.
Wordt er een taxatierapport verlangt dan gelden ondestaande taxatietarieven als ware de collectie op
locatie getaxeerd.

Taxaties bij u thuis of elders op locatie
Taxaties aan huis zijn in principe mogelijk voor verzamelingen met een verwachte opbrengstwaarde
van tenminste € 3.000,-. De taxateur zal met u in overleg treden alvorens naar u toe te komen om te
kunnen beoordelen of een en ander wellicht tot de mogelijkheden behoort. Taxaties bij u op locatie
zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 17 uur.

Taxatietarieven
€ 125,- per uur exclusief met BTW (21%) Reiskosten 29 cent per kilometer, ‘s-Gravenhage vise
versa. Altijd met een minimum van € 200,- plus met BTW (21%) en reiskosten 29 cent per
kilometer, ’s Gravenhage (vise versa)
Geen kosten bij veiling: Bij het aanbrengen van de (gehele) getaxeerde verzameling voor veiling
door Rietdijk zullen de taxatie kosten (excl. BTW en de reiskosten) worden
gecrediteerd. Deze dan teruggestort met de afrekening van de
veilinginzending.
Besluit u tijdens het taxatiemoment voor veiling in te leveren maken we natuurlijk geen
taxatienota.De kosten van de taxatie bestrijden we dan met de veilingprovisie

Veilingtarieven
Wanneer u besluit materiaal aan te brengen voor onze komende veilingen dan zullen wij u
veilingcommissie in rekening brengen welke afhankelijk is van de waarde en de bewerklijkheid van de
inzending. Een en ander natuurlijk altijd in overleg tussen de inzender en de taxateur.
N.B. Veilingprovisie is altijd in overleg.

