®

Online expertise
bij waardering van agrarische grond

Optimale ondersteuning
voor makelaars &
taxateurs

• Bespaar tijd en kosten, vraag marktgegevens efﬁciënt op via AgriTax. Een
compleet overzicht in enkele muisklikken.

Abonnementservice

AgriTax ®

• Motiveer uw eigen waardering, het
waarderapport is uitstekend geschikt als
referentiewaarde (vier-ogen-principe).

• Voeg het rapport toe aan uw taxatierapport en verhoog objectiviteit &

Eenvoudig toegang tot het landelijk register met

kwaliteit van uw taxatie (validatie).

actuele transacties van agrarische grond en de
AgriTax waarderingsfunctionaliteit.
Opgevraagde informatie ontvangt u per ommegaande

AgriTax biedt
landelijke dekking

online, als handzame rapportage met overzichtelijke
kaarten en tabellen.

Geïnteresserd in Agritax?
Neem contact op!

Telefoon 085 – 40 17 685
Website

www.agritax.nl

Online expertise
bij waardering van agrarische grond
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Abonnementservice

AgriTax

®

AgriTax® is voor professionele gebruikers via een
abonnement beschikbaar.
De abonnee kan de applicatie geheel zelfstandig bedienen.
AgriTax maakt voor iedere abonnee desgewenst een
maatwerk-rapportage die aansluit bij de informatiebehoefte.

Een compleet rapport in enkele muisklikken
Marktrapport

Waarderapport

Alle relevante transacties op de locatie van uw keus

De waardebepalingen worden uitgevoerd op basis van

zijn opvraagbaar, over de periode die u wenst. De

marktinformatie

ligging van transacties wordt in de kaart getoond en de

(ligging, grondsoort, afwatering, ontsluiting, perceelvorm

bijbehorende detailinformatie in een tabel. U krijgt de

en beperkingen).

en

meerdere

waarde-indicatoren

mogelijkheid om de gewenste transacties te selecteren
voordat u opdracht geeft om het marktrapport te

U voert enkele perceelkenmerken in en geeft de

genereren. Daarna is het digitale marktrapport direct

gewenste waardepeildatum op. De applicatie berekent

online in PDF voor u beschikbaar.

vervolgens de hectareprijs en onderbouwt deze met de
transacties die u het meest geschikt vindt.

Gescreende transacties

Na uw akkoord is het digitale waarderapport direct

Alle relevante, bij het Kadaster geregistreerde,

online in PDF voor u beschikbaar.

transacties van agrarische grond worden door
onze gecertiﬁceerde taxateurs beoordeeld op
bruikbaarheid. Omdat AgriTax aangeeft welke

Interesse in een abonnement?

transacties zijn goed-, of afgekeurd en er aan-

Wij maken graag een prijsaanbod voor u op maat. De

vullende informatie beschikbaar is, kunt u snel en

commerciële voorwaarden zijn afhankelijk van uw wensen,

gericht de meest geschikte transacties selecteren.

het afnamevolume en eventuele maatwerkoutput. Voor

De dataset wordt maandelijks geactualiseerd.

informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met
Wim van Werven, via onderstaande contactgegevens:

Een initiatief van:

Telefoon 085 – 40 17 685
Website www.agritax.nl
E-mail
info@wibergtaxaties.nl

