
Marktleider in taxatiesoftware 
fluX ontwikkelt sinds 2010 taxatiesoftware voor o.a. het Taxatie Management Instituut (TMI). Met meer 

dan 1.000 gebruikers is fluX marktleider op het gebied van taxatiesoftware. Onze gebruikers zijn o.a.: 

taxateurs, financiële instellingen, consultants, beleggers en woningcorporaties.  Inmiddels hebben ruim 

50  woningcorporaties gekozen voor onze oplossing voor het waarderen van hun bezit conform het 

handboek  ‘’Marktwaarde in Verhuurde Staat’’. 

De belangrijkste voordelen van fluX VMS 2.0 
 Direct aan de slag 

 TMS implementeert razendsnel de laatste adviezen, wetgeving en standaards 

 Eén softwaresysteem met een groot aantal functionaliteiten en standaard rapportages  

 Vakkundige en klantvriendelijk Support afdeling 

Direct aan de slag 
Als Woningcorporatie kunt u direct aan de slag met onze ‘’Woningcorporatiemodule’’. Geen 

implementatie en bijbehorende dure consultants. U meldt zich eenvoudig aan via onze website. 

Vervolgens wordt uw account geactiveerd. Met onze Excel import/export module is het mogelijk om 

uw gehele bezit te importeren waardoor u snel aan de slag kunt met het waarderen van uw portfolio!  

Implementatie Handboek en updates 
fluX heeft nauw contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Min.BZK) zodat wijzigingen & 

updates van het handboek razendsnel kunnen worden geïmplementeerd. Op deze wijze kunnen 

woningcorporaties de waarderingen tijdig afronden. Definities en berekeningen zijn afgestemd met 

gebruikers en expertgroep.  

Eén softwaresysteem met een groot aantal functionaliteiten  
Input van onze gebruikers vinden wij belangrijk. De afgelopen jaren hebben we deze input gebruikt 

voor het ontwikkelen van een groot aantal nieuwe functionaliteiten. Nieuwe functionaliteiten worden 

door fluX  kosteloos beschikbaar gesteld aan gebruikers van de Woningcorporatiemodule.  

 

 Waardevergelijking met voorgaande waardering(en) 

 Beleidswaarde - (geeft inzicht in het verloop van uw Marktwaarde naar Beleidswaarde conform de 

gestelde normen van WSW en AW) 

 Vastgoedsturing - (Toont inzicht op het financieel- en maatschappelijk presteren van een  

vastgoedportefeuille) 

 Gevoeligheidsanalyse - (vergelijkt een alternatief scenario op basis van het procentueel verhogen of 

verlagen van een parameter met de oorspronkelijke waardering) 

 Investeringsanalyse - (op basis van een investeringsbedrag op peildatum en de kasstromen die 

voortkomen uit een complex, conform de Marktwaarde in Verhuurde Staat, toetsen of de IRR 

voldoet aan het gestelde minimum) 

Uitgebreide Support Desk 
Wij bieden al onze gebruikers op verschillende manieren ondersteuning. Naast vakkundige 

telefonische helpdesk beschikken wij ook over een online ‘’Support Desk’’ hier kunt u vragen stellen 

via ons online Ticket Systeem. Bovendien kunt ook onze uitgebreide FAQ raadplegen voor 

verschillende vragen. 

 
DEMO AANVRAGEN 

Vraag nu online een demo aan via 
www.flux.nl/demo of neem contact 
met ons op via: 
fluX 
Krijn Taconiskade 282 
1078 HW Amsterdam 
Nederland  
T: 085 - 401 63 70 
E: info@flux.nl  
I: www.flux.nl 

 

fluX is al drie jaar succesvol COS-3000 
gecertificeerd. Daarnaast is fluX ISO 27001 
(informatiebeveiliging) en ISO 9001 
(kwaliteitsmanagement) gecertificeerd. 

GECERTIFICEERD 

 PRIJZEN 2018 

De Woningcorporatiemodule per jaar, 

per gebruiker (exclusief btw) 

Woningcorporatiemodule € 2.740,- 

Met  fluX  VMS  2.0 kiest u voor een bewezen, veilige en kosteneffectieve oplossing 

 

fluX beschermt bedrijfsgevoelige 

informatie van zijn gebruikers met de 

grootste zorgvuldigheid en juist om die 

reden staan onze servers NIET in “The 

Cloud”. Onze servers bevinden zich in 

volgens ISO 27001 beveiligde locaties in 

UW DATA IS VEILIG 

Vastgoed  Management Systeem (VMS 2.0) van fluX 

WONINGCORPORATIE MODULE 


