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Sinds 2007 stelt de gemeente jaarlijks de WOZ-waarde vast. Dat is geregeld in de Wet Waardering 

Onroerende Zaken. Door veranderingen in die wet wordt de waardebepaling nu voor meer doeleinden 

gebuikt. De hoogte van de WOZ-waarde is daarom erg belangrijk. Veel ondernemers en particulieren 

zijn zich daarvan niet bewust. Ook blijkt de waardebepaling vaak niet correct. Twijfelt u over de 

hoogte van uw WOZ? Schakel dan specialist Previcus Vastgoed in.

geval adviseren we de beschikking te accep-

teren. Veel bezwaarschriften worden door de 

gemeente ongegrond verklaard. Door Previcus 

Vastgoed in te schakelen bent u verzekerd 

van een goed taxatietechnisch en juridisch 

bezwaar, waardoor de kans op een gegrond 

bezwaar velen malen hoger is.”

Waardebepaling voor meer 
doelen gebruikt
Michel Uyen: “Sinds 2007 stelt de gemeente 

jaarlijks de WOZ-waarde opnieuw vast. Dat 

is bij wet verplicht. Door veranderingen in 

de Wet WOZ wordt de waardebepaling nu 

voor meer doelen gebuikt. Het belang van 

de hoogte van die WOZ-waarde is daardoor 

belangrijker dan ooit.”

“Op dit moment wordt de waarde gebruikt 

voor de bepaling van de Onroerend Zaak Belas-

ting wat betreft eigenaar- en gebruikersdeel, 

de aanslag door het Waterschap, de Inkom-

stenbelasting en de Vennootschapsbelasting. 

Ook voor successierecht wordt de WOZ bepa-

lend. Dan is het wel zo prettig dat de beschik-

king realistisch is. Een te hoge waarde kan 

met name bedrijven op flinke kosten jagen.”

No cure no pay
Denkt u dat de gemeente een te hoge heffing 

heeft opgelegd? Neem dan contact op met 

Previcus Vastgoed is een jong bedrijf. 

Opgericht in 2003 en bestaand uit een jong 

team met ambities. Hoever die reiken? “In geo-

grafisch opzicht van Maastricht tot Dokkum”, 

zegt oprichter Michel Uyen. “En in belasting-

technisch opzicht willen we voor onze klanten 

een faire, realistische WOZ-bepaling, want daar 

ontbreekt het in onze ogen nog te vaak aan.” 

Landelijk netwerk
Het team van Previcus Vastgoed bestaat uit 3 

taxateurs, 1 jurist en 1 juridisch secretarieel 

medewerkster. Recent zijn ze verhuisd naar 

een nieuw, groter onderkomen: de voormalige 

Rabobank in Beugen. Verder maakt het team 

gebruik van een landelijk dekkend netwerk van 

(freelance) taxateurs. De juridische afhandeling 

van bezwaarprocedures doen ze altijd zelf.

Goede taxatie is basis 
“Een goede taxatie is het startpunt”, zegt Bram 

Claassen, taxateur. “Ze biedt een realistisch 

inzicht in de waarde van een (bedrijfs)pand. En 

daarmee staat of valt een eventuele ‘zaak’.”

“Klopt de WOZ-waarde die de gemeente 

hanteert, dan kunt u die beschikking wel 

aanvechten omdat het bedrag naar uw gevoel 

te hoog is, maar dat heeft geen nut. In zo’n 
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V.l.n.r.: Gondje Gieben, Michel Uyen en Bram Claassen: 

“Een reële WOZ-waarde kan veel geld besparen” 

Previcus. “Wij vragen uw taxatieverslag op 

en beoordelen dit door een bureautaxatie”, 

aldus Bram Claassen. “Zo zien we snel of de 

beschikking te hoog is of dat een vrijstelling 

niet correct is toegepast. Is de beschikking te 

hoog, dan dienen wij namens u een bezwaar-

schrift in. Alles op basis van no cure no pay: 

kent de gemeente het bezwaar toe, dan zijn 

de procedurekosten voor haar rekening. Wordt 

het afgewezen, dan zijn de kosten voor ons. 

Wij combineren taxatietechniek en juridische 

kennis. We kennen de gemeentelijke systemen 

en de actuele jurisprudentie. U gaat intussen 

gewoon door met ondernemen.”
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Wilt u weten wat Previcus voor uw bedrijf 

kan betekenen? Neem dan vrijblijvend con-

tact op via telefoonnummer 0485 - 574444 

of kijk op www.previcus.nl.

Previcus Vastgoed 

Burgemeester Verdijkplein 1 

5835 AR Beugen 

T 0485 - 57 44 44 

F 0485 - 57 23 11 

info@previcus.nl 

www.previcus.nl 
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