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Gefeliciteerd!
U heeft een jacht gekocht
Natuurlijk gaat u genieten van uw nieuwe aankoop. Al varend gaat u eens na wat het beheer
van uw pleziervaartuig zoal met zich mee brengt. In dit artikel zet EMCI de aandachtspunten
op een rij. Aan uzelf een eerlijk antwoord geven op deze eigenaarsvragen voorkomt
teleurstellingen en onnodige kosten!
einde, (eind)schoonmaak geregeld?

Apparatuur

Verzekering

• Is het schip voldoende verzekerd?
• Let hierbij op aspecten zoals
vaargebied, vaarseizoen, geschikheid
bemanning, meevarende gasten,
eventueel gastgebruik, deeleigendom
en verhuur, nieuwwaarde garantie,
nieuw-voor-oud regelingen,
aansprakelijkheid.
• Voldoe ik nog aan de
verzekeringsvoorwaarden? Zie ook het
vorige punt.

Financiering

Zomerligplaats

• Is deze voldoende afgeschermd voor
aanvaringen e.d.?
• Is er toezicht aanwezig t.b.v. veiligheid,
storingen, vandalisme?
• Voldoet de ligplaats aan
verzekeringseisen?

• Is de financiering nog marktconform?
Of dient die te worden aangepast?
• Voldoe ik aan de
‘financieringsvoorwaarden’?
• Let op eventuele beperkende of
zelfs uitsluitingsbepalingen in uw
financieringsovereenkomst m.b.t.
onderhoud, taxaties, gastgebruik en
verhuur, vaargebied, vaarseizoen

Bemanning

Winter

• Wat moet ik doen om CE en eventuele
andere certificaten geldig te houden?
• Heb ik specifieke certificaten nodig
voor de verzekering of toegang tot het
vaargebied?

• Is mijn winterplan goed en up-to-date?
Welke wintermaatregelen moet ik
nemen?
• Wat te doen bij vorst, storm en ander
extreem weer?
• In of uit het water?
• Welk onderhoud ga ik uitvoeren?
Denk hierbij niet alleen aan correctief
onderhoud maar ook aan periodiek en
preventief onderhoud.

Winterstalling / ligplaats

• Is er toezicht aanwezig t.b.v. veiligheid,
storingen, vandalisme e.d.?
• Mag ik hier onderhoud uitvoeren?
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• Zijn er extra afmeermaatregelen
getroffen (indien in water)?
• Is het schip correct opgebokt, zowel
conform instructies bouwer als
verzekeraar?

• Is er voldoende bemanning?
• Is de bemanning geschikt? Voldoende
opgeleid en uitgerust (zowel fysiek als
materieel)?
• Zijn er voldoende veiligheidsmiddelen
aan boord? Ook voor kinderen en
huisdieren?

CE / Certificaten

Mede gebruik en verhuur

• Is dit toegestaan door financier (bank)
en verzekeraar? Heb ik meldingsplicht?
• Is alles geregeld in een goede en
juridisch bindende overeenkomst?
• Hoe om te gaan met schade en
calamiteiten?
• Wie is waarvoor aansprakelijk en tot
welk bedrag?
• Afnemen bij aanvang, afschouwen bij

• Regelmatig testen op correct
functioneren.
• IJken.
• Is dit inbegrepen in verzekering?
• Kan ik varen zonder een apparaat? Met
andere woorden: welke apparaten zijn
een go of no-go om te kunnen varen?
En: als een apparaat tijdens het varen
uitvalt: kan ik dit opvangen (dus: kunt u
bijvoorbeeld navigeren zonder werkende
GPS aan boord?).

Eigendom en persoonlijke
omstandigheden

• Trouwen, scheiden of partner
verlies? Wat betekent dit voor mijn
eigendomspositie?
• Is mijn eigendomspositie veilig indien ik,
of iemand aan wie ik juridisch gekoppeld
ben, in de financiële problemen kom?
• Is de kadastrale registratie geregeld?
Het hebben van een schip brengt
verantwoordelijkheden met zich mee,
zowel economische als technische en
juridische. Door tenminste 1 keer per jaar
alle aspecten die het hebben van een jacht
met zich meebrengt eens rustig langs te
lopen en te controleren voorkomt u dat u bij
‘bijzonderheden’ voor verrassingen komt te
staan en te laat bent.
EMCI gecertificeerde makelaars en
experts zijn u met plezier en deskundig
van dienst bij het maken van een
beheerplan of het in uw opdracht beheren
van uw pleziervaartuig.
Vragen of opmerkingen?
Mail naar het EMCI secretariaat.
We staan u graag te woord!
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