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Meest gestelde vragen en antwoorden rondom de opdrachtvoorwaarden 
 

De acceptatie van de opdracht 

 

Hoe moet ik als taxateur een opdracht accepteren ?   

Nadat u de e-mail met het verzoek tot acceptatie vanuit het NWWI heeft ontvangen, door 

op www.nwwi.nl aan de rechterzijde ‘login’ te kiezen, vervolgens ‘inloggen als taxateur’  

en in te loggen. Aan de linkerkant ziet u de knop ‘aanvragen’. U kiest het dossier, drukt 

op ‘accepteren/afwijzen’ en voert de ontbrekende gegevens van de opdrachtvoorwaarden 

in. 

 

Gegevens wijzigen 

 

Ik wil de adresgegevens van het door mij geaccepteerde taxatierapport alsnog 

wijzigen, kan dat ? 

Na acceptatie van de opdracht zijn adreswijzigingen van het te taxeren object niet meer 

mogelijk en dient u de huidige opdracht te annuleren en een nieuw rapport aan te (laten) 

vragen. Het verdient derhalve aanbeveling om, alvorens een taxatieopdracht te 

accepteren, contact op te nemen met uw opdrachtgever en gegevens te verifiëren. 

 

Ik wil de gegevens van de opdrachtgever van het door mij geaccepteerde 

taxatierapport alsnog wijzigen, kan dat? 

Na acceptatie van de opdracht is het mogelijk om in Taxatieweb of een ander 

taxatiesoftwareprogramma de gegevens van de opdrachtgever te wijzigen. Deze 

gegevens worden bij de gereedmelding van het rapport in de opdrachtvoorwaarden en 

het taxatierapport aangepast.  

Wijzigingen van het adres, emailadres en telefoonnummer zullen bij de validatie veelal 

niet leiden tot aanvullende vragen. Wijzigingen van de tenaamstelling van de 

opdrachtgever kunnen reden zijn voor de validatiemedewerker om de wijzigingen te 

motiveren.  

 

Opdrachtvoorwaarden 

 

Moet ik zelf de opdrachtvoorwaarden als bijlage bij het taxatierapport 

toevoegen? 

Nee, het NWWI voegt bij de ondertekening van het taxatierapport de 

opdrachtvoorwaarden als PDF-bijlage toe aan het taxatierapport. U verklaart bij het 

ondertekenen van het taxatierapport dat u in uw eigen taxatiedossier een door beide 

partijen ondertekend exemplaar heeft of een bevestiging van de opdrachtgever van de 

opdrachtvoorwaarden. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de opdrachtvoorwaarden zelf toe te voegen als 

bijlage. 

 

Hoe krijgt de opdrachtgever de opdrachtvoorwaarden in zijn bezit? 

Op het moment dat u de ontbrekende gegevens bij de opdrachtvoorwaarden heeft 

toegevoegd en de opdracht heeft geaccepteerd, verzendt het NWWI aan de 

opdrachtgever de email met daarin de bevestiging van de opdracht en een hyperlink naar 

de opdrachtvoorwaarden. Tevens verzoekt het NWWI de opdrachtgever om de 

opdrachtvoorwaarden inhoudelijk te controleren en bij onjuistheden contact op te nemen 

met de taxateur om e.e.a. aan te laten passen. 
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Krijgt het intermediair ook de opdrachtvoorwaarden toegestuurd? 

Indien een opdrachtverstrekker (bijv. een hypotheekadviseur) de opdracht heeft 

ingevoerd namens de opdrachtgever ontvangt deze ook de email met daarin de 

bevestiging  van de opdracht en een hyperlink naar de opdrachtvoorwaarden. Hij kan, 

desgewenst, de inhoud controleren en bij onjuistheden contact opnemen met de taxateur 

en de opdrachtgever om e.e.a. aan te laten passen. 

 

Moeten de opdrachtvoorwaarden fysiek ondertekend zijn? 

Er zijn een aantal opties: 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de opdrachtgever fysiek ondertekend en 

retour gestuurd naar de taxateur (ingescand per email of per post of afgegeven) 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd, 

veelal per email.  

 Indien een opdracht is ingevoerd door een woningcorporatie of bijzonder beheer 

afdeling van een geldverstrekker en er sprake is van het model transactie 

woonruimte of model bijzonder beheer is de opdrachtverstrekking door deze 

partijen en de bevestiging van de taxateur tezamen voldoende om te bewijzen dat 

er sprake is van een wederzijdse instemming van de opdracht, mede omdat de 

betreffende geldverstrekker of woningcorporatie vooraf het tarief met de taxateur 

is overeengekomen en heeft ingevuld tijdens de opdrachtfase. Veelal zal in die 

situaties tussen de opdrachtgever en de taxateur al een ‘SLA’ of 

‘raamwerkovereenkomst’ zijn gesloten. 

Het is dan niet noodzakelijk om een aanvullende bevestiging te ontvangen van de 

opdrachtgever, tenzij deze, na ontvangst van de opdrachtvoorwaarden via de email, 

hierin onjuistheden ontdekt die gecorrigeerd dienen te worden. 

 

Is de opdrachtgever altijd een consument bij een financieringstaxatie? 

Bij een taxatie in het kader van (her)financiering is de debiteur (=degene die het 

hypotheekrecht verstrekt en de gelden ontvangt) de opdrachtgever en wordt in het 

taxatierapport als opdrachtgever opgenomen.  

Indien een geldverstrekker zelf opdracht verstrekt aan een taxateur voor een 

financieringstaxatie is deze organisatie opdrachtgever en zal deze geldverstrekker ook de 

factuur ontvangen en betalen. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de intermediair de opdrachtgever is voor 

financieringstaxaties. 

 

Waar controleert het NWWI op bij de opdrachtvoorwaarden? 

Het NWWI controleert of de opdrachtvoorwaarden volledig zijn ingevuld bij het 

accepteren van de opdracht danwel het wijzigen van de opdracht. Daarnaast controleert 

zij bij het gereedmelden van het taxatierapport of de volgende gegevens niet afwijken 

tussen de opdrachtvoorwaarden en het taxatierapport: 

 Gegevens opdrachtgever 

 Gegevens getaxeerde object 

 Het taxatiebedrijf en de daarbij behorende taxateur 

 Aanwezigheid van beantwoording van vraag inzake eerdere betrokkenheid met 

het object 

 Aanwezigheid van beantwoording van de vraag inzake financiële betrokkenheid 

richting de opdrachtgever 

 

Het NWWI controleert niet op aanwezigheid van de ondertekende / bevestigde 

opdrachtvoorwaarden in uw taxatiedossier. U verklaart bij het ondertekenen van het 

taxatierapport expliciet dat deze gegevens zich in uw taxatiedossier bevinden. 
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Heeft het NWWI ook het recht om de originele, door de opdrachtgever 

getekende, opdrachtvoorwaarden in te zien? 

Nee, het NWWI heeft gekozen voor een werkbare oplossing in de markt die recht doet 

aan de regelgeving. Daarin is bepaald dat taxateurs die zijn ingeschreven bij het NRVT 

vallen onder doorlopend toezicht van het NRVT die kan besluiten om deze gegevens 

desgewenst in te zien. 

 

Een taxatienetwerk stuurt mij een opdracht, wie is dan de opdrachtgever? 

Indien u een opdracht ontvangt van een taxatienetwerk of een intermediaire partij zal 

over het algemeen duidelijk zijn dat zijzelf geen opdrachtgever zijn maar 

opdrachtverstrekker. De opdrachtgever blijft veelal de consument die een 

(her)financiering nodig heeft.  

In een beperkt aantal gevallen zal een bijzonder beheer afdeling van een geldverstrekker 

via een taxatienetwerk haar opdrachten geven. In die situatie is de betreffende afdeling 

van deze geldverstrekker de opdrachtgever. 

 

Moet de bijzonder beheer afdeling van de geldverstrekker ook een schriftelijke 

bevestiging sturen naar de taxateur of de opdrachtvoorwaarden getekend 

retour zenden? 

De betrokken afdeling van de geldverstrekker heeft een drietal mogelijkheden: 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de medewerker die de opdracht heeft 

ingevoerd fysiek ondertekend en retour gestuurd naar de taxateur (ingescand per 

email of per post) 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de medewerker die de opdracht heeft 

ingevoerd schriftelijk bevestigd, veelal per email.  

 Indien een opdracht is ingevoerd door een bijzonder beheer afdeling van een 

geldverstrekker en er sprake is van het model bijzonder beheer is de 

opdrachtverstrekking door deze partijen en de bevestiging van de taxateur 

tezamen voldoende om te bewijzen dat er sprake is van een wederzijdse 

instemming van de opdracht, mede omdat de betreffende geldverstrekker vooraf 

het tarief met de taxateur is overeengekomen en heeft ingevuld tijdens de 

opdrachtfase. Veelal zal in die situaties tussen de opdrachtgever en de taxateur al 

een ‘SLA’ of ‘raamwerkovereenkomst’ zijn gesloten. 

Het is dan niet noodzakelijk om een aanvullende bevestiging te ontvangen van de 

opdrachtgever, tenzij deze, na ontvangst van de opdrachtvoorwaarden via de email, 

hierin onjuistheden ontdekt die gecorrigeerd dienen te worden. 

 

Moet de woningcorporatie ook een schriftelijke bevestiging sturen naar de 

taxateur of de opdrachtvoorwaarden getekend retour zenden? 

De betrokken afdeling van de woningcorporatie heeft een drietal mogelijkheden: 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de medewerker die de opdracht heeft 

ingevoerd fysiek ondertekend en retour gestuurd naar de taxateur (ingescand per 

email of per post) 

 De opdrachtvoorwaarden worden door de medewerker die de opdracht heeft 

ingevoerd schriftelijk bevestigd, veelal per email.  

 Indien een opdracht is ingevoerd door een corporatie en er sprake is van het 

model transactie woonruimte is de opdrachtverstrekking door deze partijen en de 

bevestiging van de taxateur tezamen voldoende om te bewijzen dat er sprake is 

van een wederzijdse instemming van de opdracht, mede omdat de betreffende 

woningcorporatie vooraf het tarief met de taxateur is overeengekomen en heeft 

ingevuld tijdens de opdrachtfase. Veelal zal in die situaties tussen de 

opdrachtgever en de taxateur al een ‘SLA’ of ‘raamwerkovereenkomst’ zijn 

gesloten. 

Het is dan niet noodzakelijk om een aanvullende bevestiging te ontvangen van de 

opdrachtgever, tenzij deze, na ontvangst van de opdrachtvoorwaarden via de email, 

hierin onjuistheden ontdekt die gecorrigeerd dienen te worden. 
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Waarom moet de geldverstrekker / corporatie het tarief vermelden tijdens de 

aanvraag en kunnen de consument en het intermediair dat niet? 

De taxateur bepaalt in principe zelf het tarief waarvoor hij zijn diensten verleend. 

Opdrachten die worden ingevoerd door de consument zelf of door een intermediair 

hebben om die reden geen mogelijkheid om het honorarium en overige kosten in te 

voeren.  

Geldverstrekkers (bijzonder beheer) en woningcorporaties werken meestal met een 

geselecteerde lijst van taxateurs waarmee afspraken zijn gemaakt over de levering van 

taxatierapporten. Daarom faciliteert het NWWI dat deze partijen het honorarium en 

bijkomende kosten opgeven bij de opdracht. Uiteraard is het nog steeds aan de taxateur 

om te bepalen of hij de betreffende taxatieopdracht wil en kan accepteren.  

 

Wat moet ik doen als ik de opdrachtvoorwaarden wil wijzigen? 

Het kan voorkomen dat na acceptatie van de opdracht u verzocht wordt om de opdracht 

te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen of wijzigen van een verbouwing.  

U gaat in Taxatieweb of extranet naar het betreffende taxatierapport en geeft bij het 

onderdeel ‘Opdrachtvoorwaarden’ de wijzigingen door.  

Let op: Deze wijzigingen worden pas verzonden naar betrokken partijen op het moment 

dat u het rapport (opnieuw) gereed meldt ! 

Het is dus mogelijk om meerdere wijzigingen door te voeren zonder dat iedere keer de  

(gewijzigde) opdrachtvoorwaarden worden verzonden, zolang u het rapport niet gereed 

meldt. 

 

Wie verzendt dan de gewijzigde opdrachtvoorwaarden? 

Het NWWI verzendt na de gereedmelding van de taxateur de gewijzigde 

opdrachtvoorwaarden naar de opdrachtgever, het taxatiebedrijf en, indien van 

toepassing, de opdrachtverstrekker (= betrokken intermediair). In de email is het 

verzoek opgenomen om te controleren of de opdrachtvoorwaarden juist zijn en om, 

indien dat niet het geval is, contact op te nemen met de taxateur. 

 

Moet ik de gewijzigde opdrachtvoorwaarden opnieuw laten ondertekenen / 

bevestigen? 

Voor gewijzigde opdrachtvoorwaarden gelden dezelfde regels als voor de 1e versie van de 

opdrachtvoorwaarden. 

 

Wat gebeurt er als ik geen ondertekende opdrachtvoorwaarden in mijn 

taxatiedossier heb? 

Als taxateur bent u verplicht om ondertekende / bevestigde opdrachtvoorwaarden in uw 

taxatiedossier te hebben. Als u bij het NRVT bent ingeschreven valt u onder permanent 

toezicht van het NRVT en is het NRVT gemachtigd om uw taxatiedossiers in te zien. 

Wanneer u dan geen ondertekende opdrachtvoorwaarden kunt overleggen bestaat de 

kans dat u een maatregel opgelegd krijgt vanuit het NRVT. 

Ditzelfde geldt als blijkt dat de opdrachtvoorwaarden die als bijlage bij het taxatierapport 

zijn gevoegd afwijken van het exemplaar dat zich in uw taxatiedossier bevindt. 

 

Welke gegevens kan ik, na acceptatie van de opdracht, wijzigen in de 

opdrachtvoorwaarden? 

U kunt de volgende gegevens wijzigen: 

 Gegevens opdrachtgever 

 Waardepeildatum 

 Of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw 

 Of er sprake is van een verbouwing (model financiering woonruimte) 

 Of er meerdere waardebegrippen getaxeerd moeten worden (model financiering 

woonruimte en model transactie woonruimte individueel) 

 Huidige gebruik van het vastgoedobject 

 Toekomstig gebruik van het vastgoedobject 
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 Eerdere betrokkenheid van taxateur met het vastgoedobject 

 Financiële onafhankelijkheid van de taxateur met de opdrachtgever 

 Honorarium (mits zelf ingevuld) 

 Overige kosten (mits zelf ingevuld) 

 Betalingstermijn 

 Voorschot 

 Intrekkingskosten (model financiering woonruimte) 

 Ontbindingskosten 

 Of er sprake is van bedenktijd (start werkzaamheden en afstandneming recht op 

ontbinding) 

 

Uiteraard is het niet mogelijk om het doel van de taxatie en het getaxeerde object te 

wijzigen. In die situaties dient een nieuw rapport te worden opgevraagd. 

 

Kan ik de opdrachtgever de opdrachtvoorwaarden ook digitaal laten 

ondertekenen? 

In Taxatieweb is de mogelijkheid om de opdrachtgever via een smartphone of tablet de 

opdracht digitaal te laten ondertekenen.  

 

Ben ik als taxateur verplicht om de opdrachtgever te identificeren? 

In de Wwft is opgenomen dat u als taxateur niet de wettelijke plicht hebt om de 

opdrachtgever te identificeren.  

 

Hoe verwerk ik mijn eigen (leverings)voorwaarden in de opdrachtvoorwaarden? 

Bij de specifiek aanvullende afspraken is de mogelijkheid voor u als taxateur om aan te 

geven dat, naast de branche- en registervoorwaarden, ook eigen (leverings)voorwaarden 

van toepassing worden verklaard. Deze mogen niet in strijd zijn met hetgeen in de 

opdrachtvoorwaarden is bepaald, maar kunnen aanvullende afspraken bevatten tussen 

opdrachtgever en taxatiebedrijf. 

 

Waarom heeft het NWWI niet gekozen om de opdrachtgever een digitale 

akkoordverklaring (vinkje a la Microsoft) te laten plaatsen als ondertekening 

van de opdrachtvoorwaarden? 

Het emailadres van de opdrachtgever kan onjuist zijn opgegeven of er is gekozen voor 

het emailadres van de opdrachtverstrekker. Het NWWI stuurt daarom de 

opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever, de opdrachtverstrekker (als daar sprake van 

is) en het taxatiebedrijf. Mocht blijken dat het emailadres van de opdrachtgever onjuist 

is, dan heeft de taxateur de mogelijkheid om de opdrachtgever zelf de 

opdrachtvoorwaarden alsnog toe te sturen. Mocht blijken dat het emailadres van de 

opdrachtgever onverhoopt verwijst naar een andere partij dan de opdrachtgever dan zou 

deze partij de digitale akkoordverklaring kunnen plaatsen terwijl er geen zekerheid kan 

worden geboden dat dit de opdrachtgever is. Daarbij komt dat in het addendum is 

opgenomen dat de taxateur een (digitale) akkoordverklaring in zijn taxatiedossier moet 

hebben.  

Het NWWI heeft er daarom voor gekozen dat de opdrachtgever de opdrachtvoorwaarden 

kan uitprinten, ondertekenen, per post kan retourneren of ingescand aan het 

taxatiebedrijf kan toesturen, danwel dat de opdrachtgever een email stuurt naar het 

taxatiebedrijf waarin hij bevestigt akkoord te gaan de met de aan hem toegestuurde 

opdrachtvoorwaarden. Tenslotte is het mogelijk dat de opdrachtgever het document 

fysiek ondertekent bij de taxateur. Als dit gebeurt binnen Taxatieweb wordt deze 

handtekening in het document geplaatst. 

 

Ik heb nog geen getekende of bevestigde opdrachtvoorwaarden en wil al wel 

mijn handtekening plaatsen. Mag dat? 

Het ISO addendum, het normblad van het taxatierapport en het reglement Wonen van 

NRVT geven aan dat er een sprake dient te zijn van een schriftelijke opdrachtbevestiging 
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van de opdrachtgever. Bij het ondertekenen van het rapport verklaart u dan ook dat u in 

uw taxatiedossier op dat moment een getekend of bevestigd exemplaar van de 

opdrachtvoorwaarden bezit.  

Indien achteraf blijft dat u op het moment van ondertekenen niet in het bezit was van 

deze getekende of bevestigde opdrachtvoorwaarden zou het NRVT, in het kader van haar 

permanent toezicht, hier passende maatregelen kunnen toepassen. 

Het NWWI adviseert u daarom pas uw handtekening te plaatsen na ontvangst van de 

ondertekende of bevestigde, meest recente versie van de opdrachtvoorwaarden. 

 


