Taxaties bij het Venduehuis Den Haag
Mondelinge taxatie op één van onze kantoren
Wij taxeren beperkte hoeveelheden goederen, kosteloos, op één van onze kantoren. Dit kan
op werkdagen en na afspraak.
Online taxatie
Wij ontvangen graag kwalitatief goede, scherpe foto’s van uw kunst en/of antiek. Wij
verzoeken u tevens foto’s te maken van de keurmerken op gouden en zilveren voorwerpen
en van handtekeningen op schilderijen en tekeningen. Wij verzoeken u ook foto’s te maken
van eventuele zichtbare schade. Stuurt u deze foto’s met aanvullende informatie over
afmetingen, materialen, herkomst etc., naar info@venduehuis.com. Wij sturen de foto’s intern
door naar de betreffende expert(s). Wij streven ernaar uw mail binnen twee weken te
beantwoorden. Deze service is voor een beperkt aantal goederen kosteloos.
Mondelinge taxatie aan huis of op locatie
Overweegt u een deel van uw kunst- of antiekverzameling te veilen, of zelfs de gehele
collectie, dan bespreken onze experts graag de verkoopmogelijkheden in alle rust bij u thuis.
De kosten voor een taxatie aan huis bedragen €150, - voor het eerste uur of een deel
daarvan en €75,- voor elk volgend half uur. Daarbij worden reiskosten in rekening gebracht
van €0,65 per kilometer met een minimum van €15,-. Alle bovengenoemde prijzen zijn
exclusief BTW.
Schriftelijke taxatie aan huis of op locatie
Voor verzekering, erfbelasting, onderlinge verdeling of in geval van schade hebt u een
taxatierapport nodig dat aan wettelijke bepalingen voldoet. Ook dit kunnen wij voor u
verzorgen. Voor het opstellen van een officieel taxatierapport gelden de volgende tarieven:
€ 200,- voor het eerste uur of een deel daarvan, €100,- voor elk volgend half uur.
De reiskosten bedragen €0,65 per kilometer met een minimum van €15,-.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Venduehuis Taxatiedagen in het land
In samenwerking met musea en culturele instellingen verspreid over het land organiseren wij
met regelmaat Venduehuis Taxatiedagen. Tijdens deze taxatiedagen kunt u kunst en antiek
laten beoordelen en desgewenst inbrengen voor veiling. Data en informatie van onze
taxatiedagen vind u op de nieuwspagina van deze website.
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