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Apresa taxaties voor klanten van Meijers Meerwaarde 
Als klant van Meijers Meerwaarde kunt u gebruik maken van de speciale tarieven die Meijers Meerwaarde 
en Apresa voor u hebben afgesproken. Zo weet u direct wat u mag verwachten als tarief voor een taxatie. 
Het uitgangspunt voor het tarief is uw verzekerde som. 

 
* Is uw taxatieopdracht groter? Wij maken graag voor u een vrijblijvende offerte op maat.     

 

Apresa 
Apresa is gespecialiseerd in het taxeren van inboedel, kunst, antiek, sieraden, kostbaarheden en 
complete kunstcollecties. Wij beschikken over decennia aan ervaring in ons vakgebied. Wat ons 
extra bijzonder en geliefd maakt, is onze onafhankelijke en objectieve positie: Apresa heeft 
gegarandeerd geen belangen in de kunsthandel veiling- en het verzekeringswezen.  
 
Apresa voert taxatieopdrachten uit door heel Nederland en is ook internationaal actief voor 
particulieren, musea, bedrijven en overheid. Wij garanderen een persoonlijke en discrete 
aanpak, die zo goed mogelijk op de wensen en voorwaarden van de verzekerde en betrokkenen 
wordt afgestemd. Tevens verzorgen wij taxaties voor successie en verdeling. 
 

Verzekerde som 
in € 1.000,- 

Voorgesteld 
tarief ex. BTW 

Maximum 
aantal 
objecten 

 
Aantal objecten groter? 

0 -100 € 560,00 0-25 Is het aantal objecten groter dan het 
maximum bij de verzekerde som? Het 
tarief wordt dan het gemiddelde 
tussen het tarief voor het aantal 
objecten en de verzekerde som.* 
   
Voorbeeld: 
U heeft ca. 45 objecten en een 
verzekerde som van €160.000. Het 
tarief voor de taxatie wordt: 
(€1.025 + €695)/2 = €860,- 
 

100 - 200 € 695,00 25-30 
200 -300 € 810,00 30-35 
300 - 400 € 925,00 35-40 
400 - 500 € 1.025,00 40-45 
500 – 600* € 1.125,00 45-50    

Huishoudelijke inboedel 
Verzekerde waarde tot €400.000 :    €375,- 
Verzekerde waarde tot €500.000 :   €450,-* 
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De taxateurs  
Onze multi-inzetbare en hooggekwalificeerde taxateurs kunnen uw kunst, antiek, sieraden, 
overige kostbaarheden en tevens uw huishoudelijke inboedel, met grote deskundigheid taxeren. 
Een groot voordeel voor u en uw klant, omdat u dan slechts één specialist hoeft in te schakelen. 
 
Onze taxateurs zijn aangesloten bij de Federatie Taxateurs Makelaar Veilinghouders (TMV) 
en/of bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT). Door het regelmatig volgen van cursussen 
en frequent bezoek aan beurzen, veilingen, lezingen en tentoonstellingen, blijven de taxateurs 
van Apresa volledig up-to-date van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. De wereld van 
kunst, antiek en kostbaarheden is namelijk voortdurend in beweging. Bestaande kennis op peil 
houden en nieuwe kennis vergaren is voor de taxateurs van Apresa een tweede natuur.  
 
Waarom (her)taxeren? 
Het is belangrijk om kunst en kostbaarheden te laten taxeren, zodat uw klant goed verzekerd is 
als deze te maken krijgt met vervelende gebeurtenissen zoals diefstal, brand of waterschade. 
Met een geldig taxatierapport is er de zekerheid dat de verzekerde waarde juist is en dat de 
verzekeraar de getaxeerde waarde een goede basis voor de schadepenningen hanteert conform 
art. 7:960 BW. Apresa stelt taxatierapporten op voor klanten van vrijwel alle verzekeraars.  
 
Met een juist vastgestelde te verzekeren waarde: 

 Weet u zeker dat u aan uw klant de juiste verzekeringspremie berekend. 
 Ontstaat er na schade geen discussie met de verzekeraar over de waarde. 
 Kan schade (en ook deelschade) sneller worden geregeld. 

 
Omdat de waarde en de conditie van de getaxeerde objecten verandert, is een taxatierapport 
drie jaar geldig. Een hertaxatie verlengt de zekerheid en zorgt ervoor dat de getaxeerde waarden 
actueel zijn. Bij een hertaxatie wordt het taxatierapport aangevuld met de eventuele nieuwe 
objecten, zodat alles goed verzekerd kan worden. Bovendien worden objecten die niet langer 
aanwezig zijn, uit het taxatierapport gehaald, zodat uw klant niet achteraf hoeft te constateren 
dat er onnodige premie betaald is.  
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Opstal 
Voor een complete taxatie van de te verzekeren risico’s van uw klant, kunnen wij natuurlijk ook 
de opstal taxeren voor herbouwwaarde. Apresa is volledig bedrijfsonderdeel van Troostwijk 
Groep. Dat biedt enerzijds de zekerheid en veiligheid die past bij een grote en stabiele 
organisatie en anderzijds de vrijheid om onafhankelijk te opereren. Kenmerkend voor Apresa is 
dat wij klein in omvang zijn, maar groot als het gaat om expertise, logistiek en infrastructuur. Als 
onderdeel van Troostwijk Groep heeft Apresa beschikking over zeer ervaren en kundige 
opstaltaxateurs. Deze taxateurs zijn onder andere gespecialiseerd in de taxaties van 
bedrijfspanden woningen, woonboerderijen, landgoederen, erfgoed en andere bijzondere 
opstallen.  
 
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen dan staan wij u graag persoonlijk te woord:   
 

Telefoon: 020 666 67 27 

E-mail:  info@apresa.nl 

 

Met vriendelijke groet, 
Het Apresa Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

   

 


