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U bezit meer dan u denkt.

De waarde van kostbare bezittingen, zoals kunst, kan sterk wisselen. 
Ongemerkt bent u al snel te laag verzekerd. Hiscox helpt u de juiste 
verzekeringswaarde in de polis op te nemen. Wij kunnen tegen een 
gereduceerd tarief al onze cliënten een vertrouwelijke, grondige taxatie van 
hun verzekerde eigendommen bieden. De taxatie omvat uw kostbaarheden, 
kunst, verzamelingen en eventueel andere waardevolle bezittingen. 
Als u wilt, wordt uw huishoudelijke inboedel bovendien op waarde bepaald 
via een walkthrough.



Door de taxatie van een erkende taxateur weten wij zeker dat wij 
optimaal zijn verzekerd. Zo bleek uit deze scherpe aanbieding dat een 
bijzonder erfstuk de laatste jaren in waarde was verdubbeld.

Één prijs, één overzicht
U krijgt een uitgebreid rapport met de omschrijving van alle objecten 
inclusief een volledige foto-rapportage. Hiscox werkt uitsluitend met 
deskundige en gecertificeerde taxateurs. Het zijn experts die hun 
sporen in het vak hebben verdiend. De kosten voor een taxatie, mits 
deze in Nederland of rond de Belgische grens kan plaatsvinden, 
bedragen € 900,- ex BTW plus € 62,50 ex BTW reiskostenvergoeding. 
Hiervoor krijgt u drie taxatie opname uren en drie uitwerkuren. In de 
meeste gevallen bijkt dit voldoende. Voor elk uur meer of minder wordt 
€ 125,- ex BTW gerekend.

Taxatie services by Hiscox highlights

 ü U hebt hiermee een correct waardeoverzicht voor uw 
verzekering.

 ü U voorkomt een eventuele teleurstelling bij mogelijke 
schadevergoeding.

 ü  Gecertificeerd taxateur, discretie en professionaliteit 
gegarandeerd.

 ü  Duidelijke tariefstelling.

 ü  U kunt de taxatie ook gebruiken bij het opstellen van een 
testament.

 ü  Uitgebreide rapportage met actuele verzekeringswaarde van 
antiek, kostbaarheden, kunst en verzamelingen.

 ü  Hiscox hanteert de bedragen in de taxatie gedurende drie jaar 
als gegarandeerd verzekerde waarde. Een geruststellend idee. 

 ü  Hertaxatie, bijvoorbeeld om de drie jaar, is mogelijk.



Disclaimer: Aan dit overzicht en schadevoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. 
De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifieke polis. 
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