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Er zijn veel manieren om 
een boot te kopen. Via een 
beurs, via botenzoekma-
chines op internet, bij een 
particulier, bij een bedrijf 
of via een makelaar. 
Hieronder hebben we de 
laatste twee mogelijk-
heden uitgelicht en gaan 
we dieper in op het laten 
keuren van een boot vóór 
aankoop.
 

Tekst en foto’s: HISWA Vereniging - 
Liane Jansen en Michaël Steenhoff

Bij een jachtwerf
Als u een nieuwe boot koopt, laat bou-
wen, laat repareren of onderhouden bij 
een jachtwerf of jachtservice, dan gelden 
de HISWA Algemene Voorwaarden voor 
verkoop, aanneming en levering. Deze 
voorwaarden zijn zeer uitgebreid en 
gaan heel specifiek in op uw rechten en 
plichten. In deze voorwaarden vindt u 
informatie over onder andere:
•	 wat	de	ondernemer	(het	HISWA-
 bedrijf) in de offerte hoort op te ne-
 men, zoals zekerheid over de 
 leveringstijd;
•	 wat	de	ondernemer	moet	doen	als	
	 deze	onvoorziene	(hogere)	kosten	bij	

Via een HISWA Makelaar
Met de koop of verkoop van een boot 
zijn vaak grote bedragen gemoeid. U wilt 
daarom zeker weten dat uw transactie op 
betrouwbare wijze begeleid wordt. Een 
HISWA Makelaar biedt u deze zekerheid. 
Alle HISWA Makelaars zijn aangesloten bij 
de HISWA Vereniging en zijn verplicht de Al-
gemene Voorwaarden Bemiddeling Vaar-
tuigen te hanteren. Deze voorwaarden 
verplichten de HISWA Makelaar duidelijk 
te beschrijven hoe de geldstromen bij een 
transactie verlopen. Daarmee is vooraf 
de geldstroom duidelijk afgesproken en u 
weet precies waar u aan toe bent.

De HISWA Makelaar helpt u tijdens uw 
zoektocht	naar	een	(gebruikte)	boot.	En	
als u uw boot gevonden heeft, is het van 
groot belang om de gemaakte afspraken 
schriftelijk vast te leggen. De HISWA 
Makelaar gebruikt hiervoor als basis de 
HISWA koop/verkoopovereenkomst. 
Deze biedt duidelijkheid aan alle betrok-
kenen.

In de HISWA koop/verkoopovereen-
komst worden alle afspraken vastgelegd, 
zoals de namen van de contractanten, 
omschrijving van de boot, prijs, betalings-
condities, levering en wat er gebeurt als 
één van de betrokkenen de gemaakte 
afspraken niet nakomt.
De koop/verkoopoverkomst kan nog veel 
meer omvatten, zoals afspraken over de 

uitkomst van een aankoopkeuring door 
een onafhankelijk expert. Het opstellen 
van de koop/verkoopoverkomst betreft 
dan ook altijd maatwerk. Een taak die 
bij een HISWA Makelaar in vertrouwde 
handen is.

 Tips 
•	 Als	u	een	boot	via	een	HISWA	Makelaar	
 koopt, bedenk dan dat de makelaar 
 geen partij is bij de uiteindelijke koop-
 overeenkomst. De makelaar bemiddelt 
 alleen, u sluit de koopovereenkomst 
 met de verkoper van de boot.
•	 Kijk	voor	een	overzicht	van	HISWA	
 Makelaars op www.hiswamakelaar.nl.
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 herstelwerkzaamheden maakt;
•	 uw	recht	om	het	product	of	dienst	te	
 laten inspecteren op kwaliteit;
•	 de	omschrijving	van	de	garantie;
 bijvoorbeeld op een gebruikte boot
•	 de	wijze	van	betaling;
•	 omschrijving	van	uw	zekerheidsrechten.

Tips
•	 Vraag	altijd	eerst	een	offerte,	zeker	
 bij een reparatie. Daarmee voorkomt 
 u achteraf onduidelijkheid over wat 
 wel of niet gerepareerd is.
•	 Maak	samen	afspraken	over	de	
 omvang en wijze waarop de reparatie 
 moet worden uitgevoerd.
•	 Leg	tussentijdse	wijzigingen	in	de	offer-
 te of de overeenkomst schriftelijk vast.
•	 Bij	het	bouwen	van	een	nieuwe	boot	
 of een grote renovatie zijn vaak grote 
 bedragen gemoeid. Om het risico te 
 beperken, gelden er voor u zeker-
 heidsrechten op grond waarvan u 

 gedurende de bouw al eigenaar wordt 
 van de boot. U kunt bijvoorbeeld 
 afspreken om het bedrijf in termijnen 
 te betalen. 
•	 U	kunt	het	HISWA-bedrijf	vragen	om	
 een vaste prijs of een aanneemsom 
 op papier vast te leggen. Daarmee 
 voorkomt u het risico van tussentijdse 
 prijsstijgingen.

Een boot laten keuren 
voor aankoop
U staat op het punt het jacht van uw 
dromen aan te schaffen. De keuze is 
gemaakt, maar u wilt zekerheid of het 
jacht in een goede conditie verkeert. 
Zijn er ernstige gebreken? Of is er groot 
onderhoud te verwachten? Om antwoord 
te krijgen op uw vragen, schakelt u een 
HISWA Expert in. Een HISWA Expert is 
dé specialist op het gebied van aankoop-
keuringen en heeft jarenlange ervaring. Zij 
beschikken over de juiste meetapparatuur 

om u een deskundig en betrouwbaar 
advies te geven. Voor HISWA Experts gel-
den de HISWA Algemene Voorwaarden 
voor Expertise. 

Aankoopkeuringen 
Bij een aankoopkeuring beoordeelt de 
HISWA Expert de conditie van de boot. 
Hij inspecteert de volgende onderdelen:
•	 Onderwaterschip:	osmose-
 onder zoek/vochtmeting polyester, 
 diktemeting staal/aluminium, kiel, roer,  
 schroef/as;
•	 Romp	boven	de	waterlijn:	romp/dek-
 verbinding;
•	 Dek,	opbouw,	kuip:	luiken/ramen,	beslag;
•	 Tuigage:	rondhouten,	staand-	en	
 lopendwant, zeilen;
•	 Romp	binnenzijde:	schotten,	
 wrangen, constructies;
•	 Stuurinstallatie:	hemstok,	stuurwiel,		
 hennegatskoker;
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•	 Voortstuwingsinstallatie	(o.a.	
 proefvaart);
•	 Technische	installatie:	pompen,	
 slangen, gasinstallatie;
•	 Elektrische	installatie:	verlichting,	
 bedrading, zekeringen, instrumenten;
•	 Gasinstallatie:	leidingen,	slangen,	
 verbruikstoestellen;
•	 Navigatieapparatuur:	log,	
 dieptemeter, windset, plotter, radar;
•	 Veiligheidsmiddelen:	brandblussers,	
 reddingsmiddelen.

Bij een complete conditiekeuring worden 
volgens een checklist alle belangrijke
onderdelen van het jacht aan een 
inspectie onderworpen en worden circa 
250 inspectieplaatsen aan de hand van 
een vijfpuntensysteem beoordeeld. De 
keuring neemt gemiddeld een dagdeel in 
beslag en wordt uitgevoerd op de locatie 
waar u dat wenst. Voor de beoordeling 

van het onderwaterschip is het nood-
zakelijk dat het jacht droog gezet kan 
worden. Tijdens de proefvaart beoor-
deelt de HISWA Expert de motor en de 
navigatie-instrumenten. U kunt ook een 
deelkeuring laten uitvoeren, bijvoorbeeld 
voor het onderwaterschip of de voortstu-
wingsinstallatie. 

Standaard taxatierapport
De HISWA Expert of HISWA Makelaar 
kan ook de dagwaarde vaststellen van 
uw boot. De taxatie kan noodzakelijk zijn 
voor financiering, verzekering, geschillen, 
faillissementen, overlijden of boedelschei-
ding. Bij de verzekering kunt u deze taxa-
tie gebruiken als ‘vaste taxatie’ waarbij 
u zeker bent van premie en uitkering bij 
totaal verlies. Onlangs is een gestandaar-
diseerd taxatierapport door 
HISWA Vereniging in samenspraak met de 
HISWA Experts en Makelaars opgesteld. 

Dit rapport maakt de werkwijze rond taxa-
ties inzichtelijker en duidelijker: de waarde-
vaststelling van pleziervaartuigen komt op 
eenduidige wijze tot stand. Dit biedt meer-
waarde voor zowel u als consument als de 
financier. De HISWA Experts en Makelaars 
kunnen het rapport gebruiken. Deze partijen 
zijn vaak betrokken bij het afgeven van 
taxaties ten behoeve van aan- en verkoop, 
financiering en verzekering van een jacht. 
 
Ook kunt u terecht bij een 
HISWA Expert voor een deskundige 
rapportage bij rechtzaken, contra-experti-
ses en bouwbegeleiding. 

Tip 
Kijk	voor	een	overzicht	van	HISWA	
Experts op www.hiswa-experts.nl. Voor 
een overzicht van HISWA Makelaars kijkt 
u op www.hiswamakelaar.nl.
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