Het taxeren van Marktverkoopwagens en food trucks
Enkele jaren geleden werd ik gevraagd voor de taxatie van een kaas
verkoopwagen, nadat hij geheel gerenoveerd was en waar vele delen werden
vernieuwd, waaronder de zeilen etc.
Gezien het feit dat deze wagen 12 jaar oud was, zou hij formeel afgeschreven
zijn, maar door de gedane investeringen zou hij bij eventueel verlies, toch wel
veel geld verliezen, omdat bij de schadeloos stelling de verzekeraar o.a. naar
het bouwjaar kijkt.
Ik heb indertijd geleerd “wie een schadevergoeding eist, bewijst” ! en in dit
soort gevallen is het taxatierapport van een erkende taxateur het bewijs, want
hij kan exact beschrijven wat er in, op en aan de verkoopwagen zit en eventueel
met welke apparatuur hij is uitgevoerd.
In de praktijk heb ik verkoopwagens en opleggers getaxeerd, waarbij de jongste
7 jaar was en de oudste 18 jaar, maar wat mij opviel is het feit dat in de meeste
gevallen, deze tegen de nieuwprijs waren verzekerd.
Het is evident dat bij eventueel verlies, deze nieuwwaarde niet uitgekeerd
wordt, maar de dag waarde of restwaarde, maar die moet dan wel door een
gecertificeerde register taxateur vastgesteld worden.
In het rapport staan de afmetingen, uitvoering, apparatuur. Installaties
verlichting etc. en hiervan worden detail foto’s gemaakt zodat de verzekeraar
precies kan zien wat hij verzekerd !

In het verlengde van de markt verkoopwagens heb je het fenomeen van
“Foodtrucks” welke de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen.
ik heb van ingewijden gehoord dat het er tussen de 800 en 1500 zijn, in allerlei
uitvoeringen, maar wat de meeste gemeen hebben, is het feit dat zij meestal
van een flink ouder bouwjaar zijn, maar dan helemaal gerenoveerd worden en
uitgevoerd met verschillende kostbare installaties.
In deze gevallen kan je dan niet van het bouwjaar van de omgebouwde
bestelwagen, autobus of vrachtwagen uitgaan, want dan raak je bij eventueel
verlies, enorm veel geld kwijt.
Ook bij dit soort wagens heeft mijn kantoor zich bekwaamd in het beschrijven
van deze verschillende uitvoeringen.
Op mijn website: www. helmsautomotivetaxaties.nl kan men in de linker kolom
de rubriek “taxatiefoto’s “ aanklikken en aansluitend, Markt verkoopwagen of
Foodtrucks, om zodoende wat voorbeelden te zien.
Op de website is tevens een contact formulier, als u wat meer informatie wilt.
Jeroen W. Helms, gecertificeerd register taxateur.

