
 

Kosten en voorwaarden Taxaties 
De Taxatie kosten binnen Paramaribo bedragen 2 promille van de totale getaxeerde 
waarde met een minimum van SRD 2.250.( TWEE DUIZEND TWEE HONDERD  EN 
VIJTIG SURINAAMSE DOLLARS ) Deze kosten zijn inclusief afstand kosten en 8% OB 
(Omzet Belasting). 
 
De Taxatie kosten buiten Paramaribo zijn 4 promille van de totale getaxeerde waarde 
met een minimum van SRD 2.650. ( TWEE DUIZEND ZES HONDERD EN VIJFTIG 
SURINAAMSE DOLLARS) (Districten tarief in overleg). Deze kosten zijn exclusief 
afstandskosten van 7 SRD per gereden km en 8% OB (Omzet Belasting). 
 
Hoe bereken je een promille:  
Eén promille van een totaal bereken je door het totaal door duizend te delen. 
Voorbeeld: 
Wat is één promille van 15000? 
Uitwerking: 15000 : 1000 = 15. 
Antwoord: 1‰ van 15000 is 15. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Promille 
 
 
Bij akkoord dient er een aanbetaling te worden voldaan, gelijk aan het minimum 
bedrag. De aanbetaling dient bij ons op kantoor te worden voldaan of door overmaking 
op onze bankrekening. Let wel, indien u ervoor kiest om de aanbetaling over te 
maken, wordt er na ontvangst van de betaling een afspraak gemaakt om de 
opdracht uit te voeren. (Rekeningnummers zijn op aanvraag beschikbaar). 
Aanbetalingen worden bij annulering van de opdracht niet gerestitueerd. 
 
Nadat de Taxatie is uitgevoerd is de verwerkingstijd zeven (7) werkdagen.  
Indien er een saldo bedrag betaald moet worden, stellen wij u daarvan op de hoogte 
voordat u het taxatierapport ophaalt.  
 
Kantoor Adres: W.L.Lothlaan 27-C in Combe 
 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur en zaterdag van 
09.00-14.00 uur. 
Bezoek aan ons kantoor ? Altijd eerst een afspraak maken. 
 
Contact Telefoonnummers: 470277/ 8581695 
Website: www.osonangadjari.com 
 
Kies niet zomaar een Taxateur uit, maar kies voor ervaring en deskundigheid. Wij 
beschikken over meer dan 25 jaar ervaring. 
 
Bij het verstrekken van een taxatie opdracht geeft u te kennen in te stemmen met de 
Algemene voorwaarden van oso nanga djari. 
Alle opdrachten geschieden onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Promille
http://www.osonangadjari.com/
https://osonangadjari.com/algemene-voorwaarden/

