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De gedreven experts van Garantex zijn watersporters in
hart en nieren en staan altijd klaar om u van een passend advies te voorzien. Dit merkt u als lezer van dit
magazine door het artikel op pagina 22, waarin de experts maandelijks op basis van een praktijkvoorbeeld
een gratis advies geven, maar ook als deelnemer van de
Gebruikte Botenbeurs in Hoorn, die daar 24 tot en met
26 augustus gehouden wordt. Net als voorgaande jaren
zal het professionele expertisebureau geheel kosteloos
Quick Scans uitvoeren voor de particuliere deelnemers.
Zeer handig voor zowel kopers als verkopers.

QUICK SCAN
Naam vaartuig
Materiaal
Merk en type vaartuig
Afmetingen (opgave)
Bouwjaar (opgave)
Bouwnummer
Cinnummer
Registratienummer

Merk en type motor
Soort brandstof
Motorvermogen
Motornummer
Bouwjaar (opgave)
Eigenaar
Telefoon
E-mail
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Goed gekeurd

€100.000,00

De vraagprijs voor bovengenoemd vaartuig achten wij reëel
Wij adviseren de vraagprijs aan te passen naar een bedrag van om en nabij de €

Bijzonderheden;

-

Ben u geïnteresseerd in deze boot maar wilt u meer zekerheid? Vraag Garantex naar
de mogelijkheden en de kosten voor een volledige conditiekeuring.

"De Quick Scan waarde-indicatie is gebaseerd op een globale visuele inspectie van de boot. Het betreft een momentopname
en niet alle onderdelen worden onderzocht. Ook accessoires en elektrische apparaten maken geen deel uit van de Quick Scan.
Aan de inhoud van de waarde-indicatie kunnen geen rechten worden ontleend."

Expert Bram
Garantex in het kort

Expert Alex

Expertisebureau Garantex verleent technische kennis en diefstal-/toedrachtsonderzoek en richt zich daarbij zowel
op de zakelijke als de particuliere markt.
Voor de particuliere markt houdt dit in
dat bezitters van caravans, motorvoertuigen en pleziervaartuigen voor zaken
als schade-expertise, contraexpertise,
arbitrage, taxatie en keuringen bij de
gekwalificeerde experts van Garantex
terecht kunnen. Vooral in de watersport
heeft het bureau haar diensten bewezen.
De mogelijkheden op watersportgebied
in Nederland breiden zich steeds verder
uit waardoor steeds meer mensen een
boot aanschaffen. Maar waar moet u op
letten? Met welke zaken dient u rekening
te houden? Eenzelfde soort vragen komt
op wanneer u een boot wilt verkopen. Bij
een specifiek vakgebied als dit is kennis van zaken geen overbodige luxe en
daarom is het verstandig een expert met
verstand van zaken in te schakelen. Bij
Garantex vindt u hoogopgeleide experts
met passie voor de pleziervaart die onder
het betrouwbare ANWB-merk een onafhankelijke expertise uitvoeren.

Quick Scan

Speciaal voor de Gebruikte-Botenbeurs
Hoorn, dat het laatste weekend van
augustus gehouden wordt, zal Garantex
een team van experts beschikbaar
stellen om zogenaamde ‘Quick Scans’
uit te voeren. Er worden ruim veertig
particuliere deelnemers verwacht. Dat
maakt het initiatief een enorme klus die
de experts toch met beiden handen
aangrijpen. Voorgaande jaren reageerden
deelnemers erg positief op de diensten
van
Garantex
en
de
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slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
loos aanbiedt.
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact
op met Garantex voor het juiste advies!

De scans worden verspreid over twee
dagen uitgevoerd: op donderdag 23
augustusexpertisediensten
in de middag (dag van aanbrengen) en op vrijdag 24 augustus in de
ochtend (de eerste beursdag). Elke particuliere deelnemer krijgt hierbij een gratis
bezoekje van een gekwalificeerde expert
aan boord, waarna deze een advies voor
de vraagprijs geeft. De booteigenaar
ontvangt dit advies op A4-formaat (zie
de afbeelding voor een voorbeeld). De
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waarde-indicatie is een globale visuele
inspectie van de boot. Het is een momentopname en gezien het tijdsbestek
worden niet alle onderdelen onderzocht.
Aan de indicatie kunnen geen rechten
worden ontleend, maar het is wel een
bruikbaar middel dat bij de (ver)koop
ingezet kan worden.

Extra voordeel

Deelnemers die na afloop van de beurs
toch graag een uitgebreidere keuring
voor hun boot willen, kunnen contact opnemen met Garantex. Wanneer de Quick
Scan van het vaartuig wordt omgezet in
een conditiekeuring bij Garantex geeft
het
expertisebureau
€ 50,- korting. Ook
■ Onafhankelijke
expertise
■ Taxatie
als
geïnteresseerde
koper
kunt u kiezen
■ Conditie- en aankoopkeuring
■ Bouwbegeleiding
voor
deze ‘waterdichte expertise’. Neem
■ Overige diensten
contact op met Garantex om een derge088 299 34 00
lijke
keuring aan te vragen.
www.garantex.nl
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