
  

                                              Big enough to matter and small enough to care. 
 

Dienstverleningsdocument c.q. Werkwijze Informatie 

In dit dienstverleningsdocument probeer ik u inzicht te geven in waar mijn dienstverlening uit bestaat, hoe de werkwijze is, hoe de beloning wordt 

geregeld en worden de behaalde diploma’s en certificaten, lidmaatschappen en registraties vermeld. Ook wordt er uitleg gegeven over de geldende 

algemene voorwaarden, klachtenregeling en aansprakelijkheid.                                                                                              

 Naam: De Mieden Consulting & Taxaties.                                                                                                                                                          

 Diensten:                                                                                                                                                                                                                              

• Consulting, advies en taxatie bij aan- en verkopen, overdrachten of overname c.q. fusie of scheiding van landbouw - zowel akkerbouw als 

veeteelt, tuinbouw en bollenteelt, grondverzet en transport, machinerieën en bedrijfs-inventarissen c.q. handelsvoorraden;                                                                  

• Taxatie, expertise of inspectie ten behoeve van verzekeringsdoeleinden;                                                                                                    

• Expertise of Contra-expertise bij schadegevallen;                                                                                                                                                         

• Taxatie ten behoeve van bedrijfsbeëindiging, of juist het voorkomen daarvan ten behoeve van (her) financiering, (sale en leaseback), zichtbaar 

maken en waarderen van reserves of het voorkomen van een faillissement;                                                                                                                                                              

• Taxatie ten behoeve van boedelverdeling als ook voor samenstellen jaarrekeningen;                                                                                                           

• Keuringen en inspecties van ladders, trappen rolsteigers, hijs, hef en valbeveiligingen. Van Grondverzetmachines, Heftrucks, Verreikers, 

Landbouw, tuin, park en bouwmachines. Van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140. 

Opleiding, Registratie en Certificaten:   

Certificaat & opleiding Behaald in Verstrekt door Registratienummer  
WFT Basis 2014 

 
Ministerie van Financiën 264828284411 

WFT Adviseur Schade particulier 2014 Ministerie van Financiën 682665585327 

WFT Adviseur Schade zakelijk 2019 Ministerie van Financiën 1655690284 

Taxateur agrarische machines en 
bedrijfsinventarissen 

2017 Federatie TMV.  

Certificaat Hobeon/SKO 2017 Hobeon SKO SRZ 44200 

Keurmeester Electrische Arbeidsmiddelen 
NEN 3140 

2020 Ingenium bv 1042 

Keurmeester Landbouw- Tuin-Park en 
Bouwmachines                                 

2020 Ingenium bv 1047 

Keurmeester Grondverzetmachines                                                                  2020 Ingenium bv 1306 

Keurmeester Ladders Trappen Rolsteigers 
Hijs, Hef en Val beveiligingen 

2020 Ingenium bv 1691 

 

Beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: HDI polisnummer VBA1702686.  

Waardedefinities: De taxaties worden volgens de aanbevolen waardedefinities van de federatie TMV gedaan.  

De Algemene Voorwaarden van de federatie TMV geldende voor de diensten van Registermakelaars en Registertaxateurs gedeponeerd bij de KVK 

voor Amsterdam met ingang van 30-10-2020 onder nummer 40530226 zijn van toepassing. Deze zijn beschikbaar op de website www.federatie-

tmv.nl en www.miedenconsultingentaxaties.nl of worden op aanvraag beschikbaar gesteld.             

De Klachtenregeling van de federatie TMV informeert u over het geschillenreglement en klachten formulier als wij er samen niet uitkomen bij een 

klacht. 

De declaratie vindt plaats op basis van een starttarief en een uurtarief met een kostenvergoeding voor te maken extra kosten zoals reis, verblijf en 

eventueel in te huren andere partijen of deskundigen.   

De werkwijze is als volgt: 

1. Verstrekken Dienstverlenings- of Informatiedocument.  

2. Opstellen Klantprofiel  

3. Opdrachtbevestiging.  

4. Uitvoering opdracht                                                                                                             

5. Declaratie.   

6. Na ontvangst betaling, verzenden rapportage.           

W.H.Kastelijn                                       

 

http://www.federatie-tmv.nl/
http://www.federatie-tmv.nl/
http://www.miedenconsultingen/

