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Eurotax Waardebepaling Online is een internet applicatie die de relevante data en
functionaliteiten bevat, die men nodig heeft voor het efficiënt uitvoeren van een
betrouwbare restwaardencalculatie voor personenwagens, terreinwagens en lichte
bedrijfswagens. Het voertuig wordt eenvoudig gevonden met het kentekenfilter.
Op basis van de ingevoerde parameters berekent Eurotax Waardebepaling Online
snel de accurate restwaarde.
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Eurotax Waardebepal ing is een internet appl icat ie die
de relevante data en funct ional i te i ten bevat,  d ie men
nodig heeft  voor het maken van een betrouwbare
restwaarde-calculat ie voor personenwagens, terrein-
wagens en l ichte bedr i j fswagens. Door de eenvoud en
opzet van deze appl icat ie kan de gebruiker snel  en
eenvoudig een restwaardeberekening ui tvoeren.

-  Al le merken, model len en typen; histor ie ± 12 j r.
-  Select ie op bouwjaar en maand.
-  Import  start-  en einddatum.
- Histor ische nieuwpri js.
-  In-  en verkoopwaarden.

Om de funct ional i te i t  te opt imal iseren is Eurotax
Waardebepal ing Onl ine ui tgerust  met een handzaam
kentekenf i l ter  waardoor snel ler  de ju iste auto gevonden
wordt.

-  Registrat ie datum deel  I
-  BPM bedrag (op werkel i jke aanschafpr i js)
-  Rest BPM bedrag
- APK vervaldatum
- Bedr i j fsvoorraad ja /  nee.

De voordelen van Eurotax Waardebepal ing Onl ine:
-  De ui tgekiende restwaarde methodiek van Eurotax.
-  Een moderne ui tstral ing.
-  Is modulair  u i t  te breiden met andere Eurotax diensten.
-  Onl ine appl icat ie,  dus geen lokale instal lat ie of  updates.
-  Is overal  toepasbaar waar internet is.
-  Transparant en inzichtel i jk  a ls men meerdere
  vest ig ingen heeft .

Vraag ook informat ie over:
Forecast -  calculat ie toekomst ige restwaarden
RepairEst imate -  onl ine schadecalculat ie
Taxat ieboek -  OEM t i jden en pr i jzen schade en reparat ie
EGIS on- of  of f l ine-  onderhoud en reparat ie

Voertuigen makkelijk vinden via het kentekenfilter.

Of via de gedetailleerde merk/model/type-stam.

Het calculatieresultaat is helder en overzichtelijk.


