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PCH CLUB TAXATIEDAG 
Porsche Centrum Rotterdam - 31 oktober 2015 

 

Kent u de huidige waarde van uw Porsche? 
 
 
Leerdam, 29 augustus 2015   
 
Geachte PCH leden,  
beste Porsche vrienden, 
 
De laatste twee jaar zijn de occasionprijzen van sommige Porsche modellen explosief 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 eerste keer een club taxatiedag, exclusief voor PCH leden. Hiervoor werken 
we samen met Rietveld Taxaties uit Sleeuwijk en met Porsche Centrum Rotterdam. 
 
 
         www.rietveldtaxaties.nl  
 
 
Rietveld Taxaties is een erkende TMV & RMT taxateur met veel Porsche ervaring. Binnen ons bestuur is er 
een positieve ervaring met het werken met Rietveld Taxaties. Middels een taxatierapport voorkomt u 
mogelijke discussies met verzekeringsmaatschappijen bij eventuele schade of diefstal. Rietveld Taxaties 
hanteert een grondige werkwijze, met als bekroning een fraai en goed gedocumenteerd taxatierapport, rijk 
geïllustreerd met foto’s. Het rapport van Rietveld Taxaties laat geen ruimte meer voor discussies: de auto 
en de vervangingswaarde is zoals deze is en de verzekeraar zal dit zonder meer accepteren. 
 
Behalve een standaard taxatie, geaccepteerd door alle verzekeringsmaatschappijen, is het ook mogelijk een 
taxatie WEV (waarde economisch verkeer) te laten doen. De laatste kan nodig zijn voor de fiscus bij het 
overzetten van zakelijk naar privé van een auto, of bijvoorbeeld bij de waardebepaling van een erfenis. 
 
We hebben voor deze dag interessante prijzen kunnen vastleggen. 
 

Standaard taxatie, incl. volledig rapport, incl. BTW  € 100,-     (normale prijs € 165,-) 
Taxatie WEV, incl. volledig rapport, incl. BTW  € 125,-     (normale prijs € 175,-) 
 

Het rapport wordt digitaal als PDF verzonden. Een geprint rapport is mogelijk tegen een meerprijs van  
€ 7,50 incl. verzendkosten. 
 
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. 15 auto’s getaxeerd worden. Indien de 
belangstelling groter is dan dit aantal, zullen we een tweede taxatiedag organiseren.   
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De beschikbare plekken voor deze dag worden toegekend op volgorde van ontvangst van het 
aanmeldformulier. 
 

Porsche Centrum Rotterdam 
 

Weer of geen weer: bij Porsche Centrum Rotterdam staan we op 31 oktober warm en droog! Er wordt ons 
een brug 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. Een bezoek aan de prachtige showroom in Rotterdam is altijd de moeite waard en u kunt 
deze dag onder het genot van een kopje koffie gezellig bijpraten met uw medeclubleden en de mensen van 
Porsche Centrum Rotterdam. 
 

 
         Adres: 
 
         Landaulettestraat 9 
         3063 NR Rotterdam 
 
 

Speciale dagaanbieding Porsche tire cradles 
 
Alleen op 31 oktober heeft Porsche Centrum Rotterdam 
een speciale aanbieding voor Porsche Club Holland leden. 
Een set tire cradles voor uw Porsche. Tijdens de 
winterstalling zullen er bij langere stilstand platte vlakken op 
de banden ontstaan. Met een set Porsche Tire Cadles 
(rubber bandenmattenset) voorkomt u dit ongemak.  
 
 
Normale prijs: € 249,- per set 
PCH Actieprijs op 31 oktober: € 175,- per set 
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Deze speciale dagaanbieding geldt ook wanneer u niet deelneemt aan de taxatie. De set dient echter wel 
vooraf besteld te worden en dient op 31 oktober te worden opgehaald. Betaling bij afhalen in Rotterdam. 
Hiervoor dient u het aparte bestelformulier voor deze set in te vullen (ook apart invullen bij aanmelding voor 
de taxatie!). De mattenset en de factuur op naam liggen dan voor u klaar. 
 

 
Of kom gezellig langs voor een kop koffie en een Porschepraatje! 
 
 
 
Porsche Centrum Rotterdam wordt op 31 oktober a.s. een beetje het 
Porsche Club Holland Clubhuis. Ook als u geen taxatie nodig heeft en 
geen tire cradles bestelt, bent u meer dan welkom in de prachtige 
Porsche showroom voor een kop koffie en een gezellig praatje met uw 
medeclubleden en de medewerkers van Porsche Centrum Rotterdam, 
Kortom, we maken er een gezellige Porscheclub-dag van. 
 
 
 
 
 
De aanmelding voor de taxatie en de bestellingen sluiten op 16 oktober. 
Deelname aan de taxatiedag is beperkt tot ca. 15 auto’s. 
VOL is VOL!  
 
 
Aanmelden uitsluitend on-line.  
Zie de homepage op onze website, of via de link hiernaast: 
 
 
 
 
Bestelformulier altijd apart invullen,  
ook indien u zich aanmeldt voor de taxatiedag 
 
 
 
Tot Porsche in Rotterdam! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 

 

Aanmeldformulier 
Taxatiedag 

 

Bestelformulier  
Tire Cradles Actieprijs 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/3AD0127224B9BECBC1257EA5004867A4?EditDocument
https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/026E5742BBD4B694C1257EAF003389CD?EditDocument

