Taxatie Management (TMS)
Waardeer het vastgoed tegen marktwaarde met TMS
Marktwaarde in verhuurde staat is de vastgoedwaardering die steeds meer corporaties hanteren voor sturing en
verantwoording. Taxatiemanagement is het proces van taxeren/waarderen van de marktwaarde in verhuurde staat.
Dit proces van de verzameling van objectgegevens, keuze van waarderingsparameters, interne controles, analyse van
waardeveranderingen en afstemming met de taxateur kan meerdere keren per jaar doorlopen worden. De
vastgestelde marktwaarde kan worden opgenomen in de jaarrekening, maar kan ook periodiek via rapportages in de
organisatie worden ontsloten.

Simulatie van diverse alternatieven

Advisering en opleiding

TMS ondersteunt het taxatiemanagement. Met dit systeem
bent u volledig in control over het waarderingsproces van de
marktwaarde in verhuurde staat. Binnen TMS kan ook iTax
worden aangeroepen om leegwaarden en markthuren van
woningen periodiek te actualiseren op basis van recente
marktontwikkelingen. De leegwaarde en markthuur vormen
belangrijke inputparameters van de marktwaarde in
verhuurde staat.

U krijgt, zoals u van ons gewend bent, volledige
begeleiding waarderingsproces door de Financiële
experts van Qonsío.

Voordelen




“De grootste toegevoegde waarde tot op heden is
meer inzicht in waarde, rendement en informatie.”

Taxatiemanagement is een belangrijke schakel in de
integrale financiële en vastgoedsturing. De periodieke
herwaardering van het vastgoed is belangrijke input voor de
beoordeling van het vastgoed door de assetmanagers.
Bovendien zal de vastgestelde en gevalideerde marktwaarde
in verhuurde staat veelal worden opgenomen in de
jaarrekening, onderdeel van het financieel management.
Op basis van de standaardmodellen kunt u diverse
rapporten genereren, zowel enkelvoudige als
geconsolideerde.







Altijd de beschikking over de actuele
marktwaarde van uw vastgoed
Registratie van alle relevante kenmerken
Uitkomsten beschikbaar op ieder gewenst
niveau (concern, complex, vhe)
Uitgebreide validatiemogelijkheden
Efficiëntere inzet van taxateurs en/of
accountants
Beschikking over alle relevante informatie voor
accountantsverklaringen
Gecertificeerd taxatiesysteem voor professionals
in de vastgoedbranche
Onderdeel van platform voor integrale financiële
en vastgoedsturing.

Interesse?
Wij voorzien u graag van informatie of komen bij u
langs voor een demo.
Kijk ook op: www.qonsio.nl of mail
joeye.molina@qonsio.nl
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