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1 ALGEMEEN 
 

Het NWWI streeft er naar om taxateurs te helpen in het efficiënt organiseren van alle 
werkzaamheden rondom taxeren. Sinds enige tijd ontvangt u na acceptatie van de 
opdracht een (gratis) kadastrale kaart die door Nazcai wordt geleverd.  
 
Het NWWI kreeg hierop vanuit de markt het verzoek om naast een kadastrale kaart ook 
kadastrale uittreksels te kunnen leveren.  
 
Vanaf nu is het mogelijk om naast de kadastrale kaart ook één of meerdere kadastrale 
uittreksels op te vragen.  
 
Omdat u zelf bepaalt wanneer en op welke manier u uw kadastrale gegevens opvraagt, 
betekent dit dat de geautomatiseerde levering van de kadastrale kaart is vervangen door 
het handmatig opvragen van de kaart en uittreksel(s) op basis van adresgegevens of 
(indien bekend) op basis van de kadastrale gegevens.  

 
Bij de introductie van het kadastraal uittreksel heeft het NWWI ervoor gekozen om zowel 
de eerste geleverde kadastrale kaart als ook het eerste geleverde kadastraal uittreksel 
gratis ter beschikking te stellen.  
 
Het NWWI behoudt zich in de toekomst het recht voor om, na publicatie hiervan op 
extranet en in de ‘Validatie Update’, alsnog kosten in rekening te brengen voor de 
levering van één of meerdere producten. 

 
Als u een tweede of volgende kadastraal product opvraagt betaalt u hier het gebruikelijke 
tarief voor: 
€ 3,50 excl. BTW voor een geleverde kadastrale kaart 
€ 3,50 excl. BTW voor een geleverd kadastraal uittreksel 
 
In de volgende hoofdstukken vindt u een gebruikershandleiding hoe u deze producten 
kunt opvragen, verwerken in uw taxatiesoftware en hoe de facturatie hiervan verloopt. 
 
Het verdient de voorkeur om, indien deze gegevens beschikbaar zijn bij u als taxateur, 
de aanvragen te doen met de kadastrale gegevens om zo het ‘leverpercentage’ te 
maximaliseren. 
 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een kadastrale kaart of uittreksel op te 

vragen van ‘niet objectgebonden percelen’ zoals een losse garage of een achter het 
object gelegen 2e perceel. Dit wordt op korte termijn wel mogelijk gemaakt en wij zullen 
u hiervan op de hoogte brengen. 
 
Heeft u opmerkingen of suggesties, dan kunt u die mailen naar jp.redert@nwwi.nl. 

mailto:jp.redert@nwwi.nl
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2 EXTRANET 
 

Elk taxatiekantoor kan na acceptatie van de opdracht in Extranet één of meerdere 
kadastrale kaarten en/of kadastrale uittreksels bestellen.  
 

2.1 OPVRAGEN KADASTRALE KAART EN UITTREKSEL VIA 
EXTRANET 

 
Nadat u bent ingelogd via het extranet (https://web.nwwi.nl/login/taxateur) gaat u naar 
het betreffende dossier via ‘Totaaloverzicht’ of  ‘Rapport zoeken’. Nadat u op ‘meer’ heeft 
gedrukt ziet u alle details van de opdracht onder het tabblad ‘Rapport gegevens’.  
 
Het tabblad ‘Bijlagen bij aanvraag’ geeft aan welke bijlagen reeds zijn aangeleverd bij de 
aanvraag en hier worden tevens de ontvangen kadastrale kaart(en) en uittreksel(s) 
getoond. 
Als dit tabblad niet zichtbaar is, is er nog geen bestelling gedaan en waren er geen 

bijlagen bij de aanvraag aanwezig. 
 
Via het tabblad ‘Bestellen’ komt u op de bestelpagina voor een kadastraal uittreksel en/of 
kadastrale kaart. U heeft daar de mogelijkheid om te kiezen voor bestellen op basis van 
de adresgegevens (zie hoofdstuk 2.1.1) of op basis van de kadastrale gegevens (zie 
hoofdstuk 2.1.2). 
 

2.1.1 Opvragen via adres 
 

 
 
De adresgegevens zijn al vooringevuld en u kiest het betreffende product wat u nodig 
hebt. Het is mogelijk om meerdere producten gelijktijdig te bestellen. 
 
Voordat de bestelling definitief wordt, ziet u nog een pop-up scherm met de tekst: ‘Weet 
u zeker dat u deze bestelling wilt doen? De (eventuele) kosten van deze bestelling vindt 
u op de volgende factuur.’ 

https://web.nwwi.nl/login/taxateur
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Als u besluit om één of meerdere producten te bestellen zie u na de levering hiervan 
deze op uw volgende factuur (zie hoofdstuk 4). 
 
Mocht u een melding terugkrijgen dat er meerdere kadastrale indexnummers op het 
adres van het object beschikbaar zijn, dan ziet u de volgende melding: 

 
 
U kiest vervolgens een van de indexnummers en kunt desgewenst het volgende 
indexnummer bij een nieuwe bestelling kiezen. 
 
Als u geen keuze heeft gemaakt ziet u de foutmelding ‘U dient tenminste één document 
te bestellen’. 

 

2.1.2 Opvragen via kadastrale gegevens 
 
Als u de beschikking heeft over kadastrale gegevens en het is het eerste kadastrale 
product dat u opvraagt, maak dan eerst de keuze tussen een ‘grondgebonden object’ of 
een ‘appartementsrecht’.  
 

Grondgebonden: 
U vult alle kadastrale gegevens in: 
 kadastrale gemeente (u kunt zoeken in lijst of de kadastrale gemeente intypen) 
 sectie 
 nummer 
 gedeeltelijk perceel 
 
en kiest één of meerdere kadastrale producten. 
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Appartementen: 
U vult alle kadastrale gegevens in: 
 kadastrale gemeente (u kunt zoeken in lijst of de kadastrale gemeente intypen) 
 sectie 
 complexaanduiding 
 Appartementsindex 
 
en kiest één of meerdere kadastrale producten. 

 

 
 
Het is mogelijk om meerdere producten gelijktijdig te bestellen. 
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Als u geen keuze heeft gemaakt ziet u de foutmelding ‘U dient tenminste één document 
te bestellen’. 
 
Als u één of meerdere velden niet heeft ingevuld ziet u een foutmelding met het verzoek 
om de ontbrekende gegevens alsnog in te vullen. 
 
Mocht u een melding terugkrijgen dat er meerdere kadastrale indexnummer op het adres 
van het object beschikbaar zijn, dan ziet u de volgende melding: 

 
 
U kiest vervolgens een van de indexnummers en kunt desgewenst het volgende 
indexnummer bij een nieuwe bestelling kiezen. 

 
Ook is het mogelijk dat er meerdere adressen bij één perceel zijn geregistreerd door het 
Kadaster. 

 
 

U kiest vervolgens een van de getoonde adressen en kunt desgewenst het andere adres 
bij een nieuwe bestelling kiezen. 
 
Voordat de bestelling definitief wordt ziet u nog een pop-up scherm met de tekst: ‘Weet 
u zeker dat u deze bestelling wilt doen? De (eventuele) kosten van deze bestelling vindt 
u op de volgende factuur.’ 
Als u besluit om één of meerdere producten te bestellen ziet u na de levering hiervan 
deze op uw volgende factuur (zie hoofdstuk 4). 

 
Mocht u reeds eerder al een kadastraal product hebben besteld dan zijn de kadastrale 
gegevens al vooringevuld en kunnen deze gegevens (gedeeltelijk) nog worden aangepast 
om een nieuw kadastraal product te kunnen opvragen. 
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2.1.3 Status opgevraagde kadastrale producten 
 
Zodra een bestelling succesvol is verzonden, duurt het enige minuten voor het kadastraal 
uittreksel en/of de kadastrale kaart is geleverd. Het scherm wordt automatisch ververst. 

Het scherm ‘bijlagen bij aanvraag’ wordt regelmatig geautomatiseerd ververst om de 
actuele status van de bestelling te blijven volgen. 
 
Op het tabblad ‘Bijlagen bij aanvraag’ kunt u de status volgen onder ‘Status laatste 
bestellingen: 
 
Als een product nog in bestelling is, wordt de volgende melding getoond: 

‘Het kadastraal uittreksel is in bestelling; deze zal zo spoedig mogelijk geleverd worden.’ 
of 
‘De kadastrale kaart is in bestelling; deze zal zo spoedig mogelijk geleverd worden.’ 
 
Als een product niet geleverd kan worden i.v.m. de adressering die niet in 
overeenstemming is met de Basis Administratie Gebouwen (BAG), wordt de volgende 
melding getoond: 

Helaas kon voor dit object geen kadastraal uittreksel geleverd worden. Wij verzoeken u 
deze opnieuw te vragen via het tabblad 'Bestellen' met de kadastrale gegevens. 
 
Helaas kon voor dit object geen kadastrale kaart geleverd worden. Wij verzoeken u deze 
opnieuw te vragen via het tabblad 'Bestellen' met de kadastrale gegevens. 
 
Als een product niet geleverd kan worden, wordt de volgende melding getoond: 

 
 
Na de levering wordt het document zichtbaar onder ‘Bestelde en geleverde documenten’: 
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Door op de hyperlink te drukken kan het betreffende document worden geopend en 

desgewenst lokaal worden opgeslagen. 
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3 TAXATIEWEB 
 

Elk taxatiekantoor kan na acceptatie van de opdracht in Extranet één of meerdere 
kadastrale kaarten en/of kadastrale uittreksels bestellen.  
 

3.1 OPVRAGEN KADASTRALE KAART EN UITTREKSEL VIA 
TAXATIEWEB 

 
Nadat u bent ingelogd in Taxatieweb (https://secure.taxatieweb.nl/) haalt u allereerst  
 

het rapport op via . 
 

U kent een taxateur aan het rapport toe:  

 

Vervolgens heeft u in het hoofdmenu de button ‘Bestellen’.  
 

3.1.1 Opvragen via adres 
 

 

https://secure.taxatieweb.nl/
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De adresgegevens zijn al vooringevuld en u kiest het betreffende product wat u nodig 
hebt. Het is mogelijk om meerdere producten gelijktijdig te bestellen. 
 
Voordat de bestelling definitief wordt ziet u nog een pop-up scherm met de tekst: ‘Weet 
u zeker dat u deze bestelling wilt doen? De (eventuele) kosten van deze bestelling vindt 
u op de volgende factuur.’ 
Als u besluit om één of meerdere producten te bestellen zie u na de levering hiervan 
deze op uw volgende factuur (zie hoofdstuk 4). 
 

Als u geen keuze heeft gemaakt ziet u de foutmelding ‘U dient tenminste één document 
te bestellen’. 
 
Na uw bestelling ziet u een groene melding bovenaan het scherm ‘Bestellen kaart gelukt’, 
‘Bestellen uittreksel gelukt’ of ‘Bestellen kaart en uittreksel gelukt’.  
 

3.1.2 Opvragen via kadastrale gegevens 
 
Als u de beschikking heeft over kadastrale gegevens en het is het eerste kadastrale 
product die u opvraagt kiest u eerst of er sprake is van een ‘grondgebonden object’ of 
een ‘appartementsrecht’.  
 
Grondgebonden: 
U vult alle kadastrale gegevens in: 
 kadastrale gemeente (u kunt zoeken in lijst of de kadastrale gemeente intypen) 

 sectie 
 nummer 
 gedeeltelijk perceel 
 
en kiest één of meerdere kadastrale producten. 
 
Als u geen keuze heeft gemaakt ziet u de foutmelding ‘U dient tenminste één document 

te bestellen’. 
 
Als u één of meerdere velden niet heeft ingevuld ziet u een foutmelding met het verzoek 
om het ontbrekende veld alsnog in te vullen. 
 
Voordat de bestelling definitief wordt ziet u nog een pop-up scherm met de tekst: ‘Weet 
u zeker dat u deze bestelling wilt doen? De (eventuele) kosten van deze bestelling vindt 

u op de volgende factuur.’ 
Als u besluit om één of meerdere producten te bestellen ziet u na de levering hiervan 
deze op uw volgende factuur (zie hoofdstuk 4). 
 
Mocht u reeds eerder een kadastraal product hebben besteld dan zijn de kadastrale 
gegevens al vooringevuld en kunnen deze gegevens (gedeeltelijk) nog worden aangepast 
om een nieuw kadastraal product te kunnen opvragen. 
 

Na uw bestelling ziet u een groene melding bovenaan het scherm ‘Bestellen kaart gelukt’, 
‘Bestellen uittreksel gelukt’ of ‘Bestellen kaart en uittreksel gelukt’.  
 

3.1.3 Status opgevraagde kadastrale producten 
 
Zodra de kadastrale producten geleverd zijn worden deze in hoofdstuk O. Bijlagen 
toegevoegd nadat u het rapport opnieuw opent.  
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De kadastrale kaart en het kadastraal uittreksel worden pas als bijlage bij het rapport 
toegevoegd als het rapport opnieuw wordt geopend. Wij adviseren om het rapport op te 
slaan en vervolgens het rapport opnieuw te openen.  
U ziet dan de melding dat er een kadastraal uittreksel en/of kadastrale kaart is 
toegevoegd.  
 
U kunt ook na het bestellen in het hoofdmenu het tabblad ‘Bestellingen’ 

 kiezen waar u per product per adres de status van uw bestelling 
ziet: 

 

 
 
Aan de linkerzijde ziet u of het gaat om een kadastrale kaart (kaart) of een kadastraal 

uittreksel (uittreksel) en aan de rechterzijde ziet u de status (geleverd, niet geleverd, in 
bestelling). 
Door op de hyperlink van het adres te drukken ziet u de details van de bestelling: 

 
 
Als u de reden wilt weten vanwege het niet leveren, kunt u dit nakijken in Extranet. Zie 

ook hoofdstuk 2.1.3. 
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Als u, na de levering, vervolgens het betreffende rapport opent ziet u de geleverde 
producten in hoofdstuk O.  
 
 

 
Deze kunt u inzien door op het icoontje te klikken en desgewenst bewerken of 
verwijderen. 
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4 FACTURATIE 
 

Nadat u bent ingelogd via het extranet (https://web.nwwi.nl/login/taxateur) gaat u naar 
‘Mijn facturen’ en kiest u de betreffende factuur. 
 
Hierop ziet u het kenmerk ‘Kadastrale kaart’ of ‘Kadastraal uittreksel’ en het bedrag 
welke met u wordt verrekend.  
Het getoonde referentienummer ‘101’ is de gratis kadastrale kaart, ‘103’ is de 2e of 
volgende (betaalde) kadastrale kaart, ‘104’ is het gratis kadastraal uittreksel en ‘102’ is 
het 2e of volgende (betaalde) kadastraal uittreksel. 
Achter dit nummer wordt het rapportnummer getoond.  

https://web.nwwi.nl/login/taxateur
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5 MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 

5.1 WAAROM KRIJG IK GEEN KADASTRALE PRODUCTEN GELEVERD 
ALS IK VIA ADRESGEGEVENS ZOEK? 

 
Het kan voorkomen dat op basis van het adres geen kadastrale producten gevonden 
kunnen worden. Dit kan voorkomen als er sprake is van huisnummertoevoegingen die 
afwijken van de Basis Administratie Gebouwen (BAG).  
U kunt dit checken via: https://bagviewer.kadaster.nl/ waar u postcode en huisnummer 
kunt toevoegen bij ‘zoeken’ 
 

 
 
De resultaten van de officiële huisnummertoevoegingen worden onder het zoekscherm 
getoond: 

 
Als u doorklikt op een van de adressen ziet u alle details.  

5.2  
Mocht u geen resultaten ontvangen op basis van het adres, dan adviseren wij u een 
aanvraag te doen met de kadastrale gegevens van het object. 
 

5.3 KAN IK OOK MEERDERE APPARTEMENTSRECHTEN OF EEN 

PERCEEL GROND ACHTER DE WONING OPVRAGEN? 
 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om uittreksels of kaarten op te vragen die niet 
aan het adres verbonden zijn. Er wordt hard gewerkt om dit binnenkort alsnog mogelijk 
te maken. Hiermee is het dan mogelijk om via de kadastrale gegevens meerdere 
kadastrale uittreksels en/of kaarten op te vragen die behoren bij het object, maar niet 

voorzien zijn van een adres. 

https://bagviewer.kadaster.nl/

