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Aanvraag verlenging voor VRT, TMV of RETM taxateur van het 
verleende predicaat  FEHAC goedgekeurd taxatierapport 

 
 
Naam    ……………………………………………………………..  
 
Adres    ………………………………………………….…………. 
 
Postcode en woonplaats   ……………….. …………………………………… 
 
Email adres    …………………………………………………………….. 
 

 

Eigen verklaring bij verlenging  
Ik ben aangesloten bij een van de volgende brancheorganisaties van taxateurs: 

□  VRT Stichting Verenigd Register Taxateurs   

□  TMV Federatie Taxateurs, Makelaars en Taxateurs en Veilinghouders in Roerende Zaken 

□  RETM Stichting Register Experts & Taxaties Motorvoertuigen   

□  Andere organisatie nl.   …………………………………………………………..……… 

□  Ik ben beëdigd als taxateur klassieke of historische voertuigen op ………………………….  
 

De taxaties met het predicaat FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport worden in persoon verricht 
door:  (naam persoon noemen)  …………………………………………………………. 
 
 
Aantal taxaties verrichte taxaties de laatste 12 maanden …………………………………………  
Verzekeraars die mijn rapporten NIET accepteren zijn: …………………………………………... 
 
De FEHAC heeft met ingang van 1-1-2019 gewijzigde  eisen geformuleerd ten aanzien van de 
inhoud van de erkende taxatierapporten. De taxatierapporten van de FEHAC erkende taxateurs 
dienen per die datum ook aan die aanvullende eisen voldoen. 
Die nieuwe eisen gaan over de aangepaste omschrijving van een kwaliteitsoordeel 1 t/m 5 voor het 
getaxeerde voertuig. Een overzicht van die vereisten eisen staat op de website van de FEHAC.  
 
De inhoud van mijn taxatierapporten voldoet aan de per 1-1-2019 door de FEHAC gestelde eisen:                                          

□  ja       □  nee 
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Plaats    ………………  Naam  ………………………….. 
 
 
Datum   ………………  Handtekening 
 
 
 
Bijlagen: (altijd meesturen) 
- een recent taxatierapport dat voldoet aan de FEHAC eisen per 1-1-2019 
- een certificaat of ander stuk waaruit blijkt hoelang uw erkenning als taxateur nog geldig is 

 
 

De Eigen Verklaring met bijlagen dient per post of per e-mail secretariaat@fehac.nl gestuurd te 
worden aan het secretariaat van de FEHAC te Bunnik.  
 
U ontvangt na beoordeling van de stukken van de FEHAC een schriftelijke bevestiging 

dat de toekenning van het predicaat  FEHAC goedgekeurd taxatierapport  verlengd wordt.   
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