Troostwijk
Gedegen advies op basis van
ervaring, kennis en data

VEELZIJDIG
In zakelijke dienstverlening
Troostwijk Groep is al bijna 90 jaar toonaangevend op het gebied van waarderingen,
schaderegelingen en vastgoedadvies. Onze specialisatie bestaat uit integrale advisering op het
gebied van het zekerstellen van waarde voor objecten, installaties, vastgoed en ondernemingen. Wij
opereren in alle segmenten van zowel het bedrijfsleven, de non-profit sector als semioverheid. Van
MKB tot beursgenoteerde ondernemingen.

Troostwijk staat vanzelfsprekend voor professionele rapportages, vervaardigd door experts en
gesteund door een brede, diepgaande kennis, gedegen onderzoek en jarenlange ervaring.

Troostwijk staat ook voor autoriteit op het gebied van waarde, in Nederland en in toenemende mate
erbuiten. We werken uiteraard volgens de laatste inzichten in bedrijfseconomische- en
verzekeringstaxaties, vastgoedadvies en contra-expertises. Maar autoriteit word je alleen door
ervaring. En die hebben we bij Troostwijk. Al sinds 1930.

Tot slot staat Troostwijk voor totaaloplossingen. Alle kennis die op verschillende plaatsen in de
organisatie aanwezig is wordt zo nodig gebundeld, waardoor een unieke samenwerking ontstaat. Dat
biedt voor onze klanten de onschatbare meerwaarde van een totaaloplossing bij één betrouwbare
partner.

Contra-Expertises
Troostwijk Expertises is het grootste contra-expertisebureau in
Nederland. Zowel bij materiële schade (gebouwen,
bedrijfsinventaris en goederen) als bedrijfsschade zetten wij de
juiste contra-expert in. Deze helpt u niet alleen in de fase direct
na een schade, hij of zij behartigt uw belangen ook op de langere
termijn in onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij.
Kortom: Troostwijk Expertises staat aan úw kant, niet aan die van
de verzekeraar.
Taxaties
Troostwijk Taxaties is haar bestaan uitgegroeid tot één van de
grootste spelers op het gebied van bedrijfseconomische taxaties,
verzekeringstaxaties en kunsttaxaties.
Als onafhankelijk en objectief taxateur voeren wij taxaties uit over
heel de wereld, van zowel onroerende als roerende zaken. Ons
succes is het gevolg van de kennis en het enthousiasme van
onze taxateurs, hun vanzelfsprekende vakkundigheid en het feit
dat wij altijd in staat zijn een onafhankelijk waardeoordeel uit te
spreken.
Vastgoedadvies
Troostwijk Real Estate geeft een vernieuwende en eigentijdse
invulling aan het begrip vastgoedadviseur. De huidige markt
vraagt om een vastgoedadviseur die uw strategische partner is.
Die met u meedenkt en een meerwaarde biedt. Wij bieden
vastgoedoplossingen aan vastgoedeigenaren en gebruikers.
Binnen de advisering van Troostwijk Real Estate vormt het
toevoegen van waarde voor de klant de basis en het vertrekpunt.
Onderzoek
Troostwijk Research verricht zelfstandig onderzoek op verzoek
van onze klanten. Wij hebben uitgebreide ervaring in het opzetten
van marktonderzoeken en met nieuwe inzichten helpen wij onze
klanten om goed onderbouwde beslissingen te nemen en de
juiste koers te varen. Een risicoanalyse kan een onderdeel zijn
van een taxatie maar u kunt ook los daarvan een separate
risicoanalyse laten uitvoeren door Troostwijk.
Apresa
Apresa is gespecialiseerd in het taxeren van kunstcollecties,
antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen voor verzekeringen,
successies of onderlinge verdelingen. Wij opereren in heel
Nederland en daarbuiten en kunnen tegelijkertijd, door de
kleinschaligheid van het bedrijf, taxaties op maat aanbieden,
passend bij de vereisten van u en uw verzekeraar.

AMSTERDAM | ROTTERDAM | GRONINGEN | EINDHOVEN
088-6666666 | www.troostwijk.nl

