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beheren als de incidentele projecten.

BEHEERWERKZAAMHEDEN I NCI DENTELE OPDRACHTEN

Beheerwerkzaamheden agrarische onroerende

zaken en woningen:

7% respectie v elijk 4o/o va n d e b ruto-op b ren gst

(met een minimumtarief van € 500,-- per jaar per

opdrachtgever voor nieuwe beheren).

€ 6,-- per contract per jaar.

o lncidentele opdrachten: op basis van uurtarief

van € L30,- - + 6% kantoorkosten. Dit bedrag is

inclusief secretariële en ad ministratieve ondersteu-

ning.

r Reistijd: 50Yovan de reisuren wordt in rekening

gebracht. Reisuren volgens routeplanner.

Advisering beheerzaken: wordt niet apart in

rekening gebracht.

Algemeen advies: € 100,--* per uur + 6%o

kantoorkosten. Dit wordt vooraf aan de

opdrachtgever gemeld.

* Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

a Kort telefonisch advies: kosteloos. Uitgebreid

telefonisch of schriftelijk advies en als overleg met

derden plaats dient te vinden: op basis uurtarief van €

130,-- + ó% kantoorkosten. Dit bedrag is inclusief

secretariële en administratieve ondersteuning en

wordt vooraf aan de opdrachtgever gemeld.

a

Administratief verwerken pacht- en

huurovereenkomsten: vast bedrag voor rekening

pachter/huurder.

a . Aanbieden en administratief verwerken pacht- en

huurovereenkomsten: 2%o v an de jaarpacht/-hu ur, met

een minimum van € 400,--.

a Voor het verwerken van pacht- en huurovereenkomsten worden aan de pachter/huurder de volgende

bedragen in rekening gebracht:

- jachthuurcontracten en volkstuin/tuin contracten € ó0,-- per contract

- huurcontracten € 100'-- per contract

- huurcontracten kortdurend € 150,-- per contract

- pachtcontracten < 10 hectare € 150,-- per contract

- pachtcontracten > 10 hectare €25O'-- per contract

o Taxaties van gebouwen: op aanvraag.

r Uitgifte in erfpacht: op aanvraag

o Taxatie huurwaarde woningen: op aanvraag.

o Herinrichting/vrijwillige kavelruil: op uurbasis.

. Verhuur van kantoren, winkels en woningen, kerk(elijke) gebouwen: procedure rond het regelen van een

geschikte huurder en/of administratief verwerken van de huurovereenkomst.

Tarief: 1 maandhuur voor beheeropdrachten en op basis van uren voor incidentele opdrachten.

lnschrijving voor geliberaliseerde pacht:

Starttarief € 500,--.

Bij pachtopbrengst > € 10.000,-- per jaar € 750,--

a I nschrijving voor geliberaliseerde pacht:

Starttarief € 75O,--.

Bij pachtopbrengst > € 10.000,-- per jaar € 850,--.

N.B. punten die over de hele bladziide geschreven staan, gelden voor zowel de
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