Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

Aanvraag verlenging club taxateurs
van het verleende predicaat FEHAC goedgekeurd taxatierapport
De FEHAC een aantal eisen geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de erkende
taxatierapporten van clubtaxateurs.
Deze eisen betreffen het opnemen van een kwaliteitsoordeel 1 t/m 5 voor het getaxeerde voertuig
en het opnemen van een aantal kerngegevens op het eerste blad van het taxatierapport. Een
overzicht van de vereisten (versie 6 van 1-1-2019) die de FEHAC stelt voor de door haar
goedgekeurde taxatie rapporten staat op de website van de FEHAC.

Eigen verklaring bij verlenging
Naam club

……………………………………………………………..

Adres

………………………………………………….………….

Postcode en woonplaats

………………..

Email adres

……………………………………………………………..

……………………………………

1. Hoeveel leden heeft de club en hoeveel voertuigen hebben die leden.
2. Hoeveel taxaties op jaarbasis worden er gemiddeld verricht door de club.
3. Verzorgt de club alleen voor leden van de club taxaties en garandeert de club dat er geen
taxaties gedaan van voertuigen van niet-leden.
4. Wie, welke personen taxeren voor de aanvragende club de voertuigen. Er dienen minimaal
twee taxateurs per club benoemd te worden.
5. Welke deskundigheidseisen worden gesteld aan de clubtaxateurs, wat is hun ervaring binnen
de club, wat doen ze verder binnen de club.
6. Welke waarborgen zijn er dat deze mensen onafhankelijk zijn bij het taxeren.
7. Welke naslagwerken/boeken worden gebruikt voordat er wordt getaxeerd.
8. Hoe wordt de deskundigheid over de waarde ontwikkeling van de voertuigen binnen de club op
peil gehouden.
9. Elke andere informatie die de aanvragende club relevant acht voor de beoordeling van de
aanvraag verlenging om clubtaxaties te mogen blijven doen.
De antwoorden op de bovenstaande 9 vragen graag vermelden op een aparte bijlage.
De inhoud van onze club taxatierapporten voldoet aan de per 1-1-2019 door de FEHAC
gestelde eisen:

□

ja

□

nee
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Plaats

………………

Datum ………………

Naam …………………………..
Handtekening

Bijlagen: (altijd meesturen)
- een recent taxatierapport dat voldoet aan de FEHAC eisen per 1-1-2019
- de beantwoording van de 9 gestelde vragen in de Eigen Verklaring
Deze 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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