
 

Secretariaat: Postbus 14592 • 1001 LB Amsterdam 
(T) 0637 009 864 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

 

  

 

 

 

PCH CLUB TAXATIEDAG 
Porsche Classic Centrum Gelderland – 26 juni 2021 

 

Kent u de huidige waarde van uw Porsche? 
 

 

Uithoorn, 20 mei 2021 

 

Geachte PCH leden,  

beste Porsche vrienden, 

 

De laatste jaren zijn de occasion prijzen van sommige Porsche modellen sterk gestegen. Voor veel Porsche 

bezitters een mooie opsteker. Mocht er echter iets vervelends gebeuren, dan kan er een nare discussie 

ontstaan met de verzekeraar, die zonder geldige taxatie zal uitgaan van de dagwaarde. De dagwaarde is in 

de meeste gevallen slechts een fractie van de vervangingswaarde. Zeker nu! 

 

Een taxatie door een erkende taxateur is dan ook voor veel Porsche bezitters sterk aan te raden. Daarom 

organiseren we dit jaar voor de vierde keer een club taxatiedag, exclusief voor PCH leden. Hiervoor werken 

we samen met Rietveld Taxaties en Augustijn Auto Expertise en met Porsche Classic Centrum Gelderland. 

  

 

 

           

 

 

Rietveld Taxaties en Augustijn Auto Expertise zijn erkende taxateurs met veel Porsche ervaring. Dennis 

Rietveld en Jan Augustijn hebben eerder de PCH taxatiedagen verzorgd, tot volle tevredenheid van de 

deelnemers. Middels een taxatierapport voorkomt u mogelijke discussies met verzekeringsmaatschappijen 

bij eventuele schade of diefstal. Onze taxateurs hanteren een grondige werkwijze, met als bekroning een 

fraai en goed gedocumenteerd taxatierapport. Het taxatierapport laat geen ruimte meer voor discussies: de 

auto en de vervangingswaarde zijn zoals vastgelegd in het rapport en de verzekeraar zal dit zonder meer 

accepteren. Het rapport blijft 2 jaar geldig. 

 

We hebben voor deze dag een interessante prijs kunnen vastleggen. 
 

Standaard taxatie, incl. volledig rapport, incl. BTW € 120,-     (normale prijs € 185,-) 
 

Het rapport wordt digitaal als PDF verzonden.  

 

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in (zie 

link onderaan deze convocatie). U kunt een voorkeur aangeven voor de ochtend of de middag, we houden 

hier zo veel mogelijk rekening mee. De taxaties vinden plaats tussen 10:00 uur en 17:00 uur en nemen ca. 

45 minuten per auto in beslag. Er kunnen op deze dag max. ca. 18 auto’s getaxeerd worden. Indien de 

belangstelling groter is dan dit aantal, zullen we een tweede taxatiedag organiseren. De beschikbare 

plekken voor deze dag worden toegekend op volgorde van ontvangst van het aanmeldformulier. 
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Porsche Classic Centrum Gelderland 
 

Onze locatie voor deze dag is het eerste en grootste Porsche Classic Centrum van de wereld! Er worden 

ons twee bruggen ter beschikking gesteld en technische ondersteuning indien nodig. In het onverhoopte 

geval dat een taxatie een probleem aan de orde stelt, kunt u dus ook meteen advies hierover vragen. In de 

showroom in Heteren zijn altijd een aantal unieke en bijzondere klassieke Porsches te bewonderen en u kunt 

deze dag onder het genot van een kopje koffie gezellig bijpraten met uw medeclubleden en de mensen van 

Porsche Classic Centrum Gelderland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Ressenerbroek 2, 6666 MR Heteren 

 

Rondleiding eigen collectie  
 

Uiteraard weten we nog niet exact hoe de Covid-19 protocollen eruit zullen zien op 26 juni. Het definitieve 

programma zullen we ca. 2 weken van tevoren bekend maken. In ieder geval zullen er een aantal 

rondleidingen gepland worden op vaste tijden op de eerste verdieping van het pand, waar zich de enorme 

eigen collectie klassieke Porsches bevindt, één van de grootste en meest unieke collecties in Europa.  
 

Porsche Classic Centrum Gelderland wil er graag een leuk evenement van maken 

voor ons, binnen de t.z.t. geldende mogelijkheden. Bij de vorige taxatiedagen 

ontstond er op deze dag een beetje het PCH Clubhuis. Ook als u geen taxatie nodig 

heeft, bent u meer dan welkom in de prachtige Porsche Classic showroom.  

Kortom, we maken er een gezellige Porsche clubdag van. 
 

De aanmelding voor de taxatiedag sluit op 14 juni a.s. 

Deelname aan deze dag is beperkt tot 18 auto’s. 
  

Aanmelden uitsluitend on-line. Zie de homepage op onze website, of via de link hieronder. 

Gegevens op het formulier svp volledig invullen, dit scheelt de taxateurs veel tijd op de taxatiedag.  
 

Tot Porsche in Heteren! 
 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 

 

 

 

 

Walther Blijleven 

Voorzitter 
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