


Wie zijn wij 

Wij taxeren voor woningcorporaties. Wij zijn 

gespecialiseerd in portefeuillewaarderingen, aan-  

en verkooptaxaties en het taxeren van voorgenomen 

investeringen.

Bij onze taxatieopdrachten kunnen we bouwen op 

de tientallen jaren vastgoed ervaring die in ons team 

aanwezig is. 

Wij geloven dat taxeren meer is dan alleen de bepaling 

van een eindwaarde. Corporatie Taxaties onderscheidt 

zich met taxatierapportages die inzicht geven in 

marktontwikkelingen en mutaties in de portefeuille. 

Onze specialisten zijn betrokken bij het gehele proces 

en bieden ondersteuning bij de verantwoording 

richting accountants en/of toezichthouders.

Ons proces

We hebben onze ervaringen gebundeld in een 

procesmatige aanpak die we met de corporatie 

van begin tot eind samen doorlopen. Het taxeren 

in elf stappen bestaat uit een werkwijze die zoveel 

mogelijk is gestandaardiseerd. Hierdoor zijn alle 

betrokkenen altijd op de hoogte, wat op welk moment 

van hen wordt gevraagd. Ook zijn we in staat om te 

werken met scherpe planningen. Weten wat we van 

elkaar verwachten, vormt de basis voor een goede 

samenwerking.

Corporatie Taxaties +

Datakwaliteit

Het waarderen van vastgoed begint bij een zorgvuldige 

registratie van het corporatiebezit. Datakwaliteit is een 

cruciaal onderdeel van het taxatieproces. Wij adviseren 

corporaties over hoe zij zelf de kwaliteit van hun data 

op orde kunnen brengen. Indien gewenst nemen wij 

hierin een actieve rol aan. Samen zorgen wij er op deze 

manier voor dat kwaliteit van de taxaties omhoog gaat.

Verantwoording 

Onze specialisten blijven betrokken bij het gehele 

proces, tot en met de verantwoording richting interne 

organisatie en accountants en/of toezichthouders.

Onze ervaring is dat het vertalen van de uitkomsten 

van een taxatie naar bruikbare (sturings)informatie,  

met inzicht in de prestaties van een portefeuille, 

van grote toegevoegde waarde kan zijn voor een 

assetmanager, wijkteam en een managementteam. 

Daarbij zetten wij onze ervaring in om verder te kijken 

dan de eindwaarde uit een taxatierapport.

In de verantwoording richting accountants en/of 

toezichthouders ondersteunen we eveneens. Het 

duiden van waardeveranderingen in de portefeuille en 

het bespreken van veranderende omstandigheden die 

een weerslag hebben op een taxatiewaarde, zoals de 

impact van het coronavirus op de economie, laten  

wij in een taxatieproces niet onderbelicht.

Transparantie is een van onze kernwaarden. 

Transparant zijn in wat we doen en helder 

communiceren over wat onze klanten daarvoor 

betalen.

Via onze online kostenmodule worden de 

kosten voor een portefeuille taxatie berekend 

en uitgesplitst naar complextarieven, exclusief 

BTW.

Bekijk onze website voor meer informatie over 

wie we zijn en waar we voor staan.

www.corporatie-taxaties.nl

Type

Vastgoed 

Full- 

taxatie

Markt-

update

Wonen € 200,- € 125,-

Parkeren € 200,- € 125,-

Overig

vastgoed

Op aanvraag Op aanvraag

Een nieuwe tijd vraagt om  

een nieuwe aanpak 

Voor ons werk hebben we een stevige set aan 

documenten en bestanden nodig. Informatie die 

kostbaar en in sommige gevallen ook privacygevoelig 

is. Het uitwisselen van bestanden gebeurt via 

versleutelde verbindingen en alleen functionarissen 

die de informatie voor de taxatie nodig hebben, krijgen 

toegang tot deze bestanden.

“Informatiebeveiliging is voor 

klanten weliswaar onzichtbaar, 

maar van cruciaal belang.”

Vastgoedsturing

Wij vinden dat onze klanten meer mogen verwachten 

van een taxatie dan alleen het voldoen aan de 

opgenomen richtlijnen. Naast een taxatierapport 

dat voldoet aan alle eisen, leveren we op verzoek 

datasets met kengetallen. Indien gewenst vullen 

onze specialisten deze sets aan met visuals en 

regiospecifieke kenmerken. Deze informatie vormt 

een stevige basis voor het opstellen van portefeuille-

doelstellingen. Ook worden corporaties op deze manier 

geholpen bij het toetsen van hun eigen beleid.

 

Duurzaamheid

Voor een corporatie kan een taxatie een belangrijk 

meetinstrument zijn om te zien of beleidsdoelstellingen 

worden gehaald. Investeringen in duurzaamheid 

leveren vaak vooral voordeel op voor de gebruikers van 

het vastgoed. Het effect is minder goed zichtbaar in 

de waarde. Samen met onze klanten brengen we hier 

verandering in: We bekijken hoe we de gerealiseerde 

besparingen een plek kunnen geven in de waardering, 

met als uiteindelijk resultaat dat de verduurzaming 

leidt tot waardegroei voor de corporatie.

“Investeringen in verduurzaming 

worden getoetst op de effecten 

voor de gebruiker en krijgen een 

plek in de waardering.”

Betrouwbaar en transparant, 

tegen een scherp tarief

Waarom Corporatie Taxaties?

Maatwerk Betrouwbaarheid Transparantie

Wij zijn Corporatie Taxaties. Taxeren is ons vak én onze passie. 
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