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ALGEMENE BEPALINGEN 

Op dit document EMCI.AD.PF.050.NL (Aanwijzingen mentoraat) zijn van toepassing:  

1. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten  

2. Document GNG.PD.001.NL Reglement audits 

3. Document EMCI.AD.001.NL Toelatings audit document vereisten 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij 

als herhaald en ingelast aangemerkt. 
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DOEL 

• Het primaire doel van het mentoraat is de associate maritieme makelaar / expert bij 

te staan bij speciale transacties en problemen.  

• Het secundiare doel van het mentoraat is te borgen dat de associate daadwerkelijk 

alle makelaars / expert- en taxateurshandelingen verricht zodat de associate goed 

voorbereid deelneemt aan de proces- en procedure audit (voorheen: vaardigheden 

audit, praktijk examen). 

OVEREENKOMST 

• Advies: leg de afspraken vast in een mentorovereenkomst 

• Beschrijf in de overeenkomst op een heldere en 1-duidige wijze welke afspraken 

zijn gemaakt over de uitvoering, de kosten, de vergoedingen en de 

aansprakelijkheidsrisico’s van het mentoraat. 

HERCERTICERINGSAUDIT ASSOCIATE LEVEL NAAR FULL LEVEL 

• Bereid de auditee voor op de hercertificeringsaudit, warabij het associate level 

wordt omgezet naar het full level. 

• Zie: 

• Audit informatie: https://emci-

register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.AD.050.NL-hercertificerings-

audit-associate-naar-full-level-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf  

• CPD vereisten: https://emci-

register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.004.NL-CPD-vereisten-V1-

GOEDGEKEURD-PILOT.pdf  

MANAGE DE VERWACHTINGEN T.A.V. HET MENTORAAT 

• Maak kennis met de auditee. 

• Laat de auditee het kennismakingsformulier invullen en loop aan de hand van dit 

formulier alle wensen, eisen, voorwaarden en verwachtingen serieus na. 

PROFESSIONEEL MENTORAAT VIA HANS GERRITSE 

EMCI Register en Hans Gerritse werken samen m.b.t. het mentoraat. Hans heeft meer 

dan 30 jaar ervaring als beëdigd en gecertificeerd maritiem makalaar en taxateur. 

Inmiddels begeleidt Hans vanuit zijn bedrijf Gerritse Consult als professioneel mentor 

experts, makelaars en taxateurs in de maritieme sector.  

Belangstelling? Neem contact op met Hans via email: info@gerritseconsult.nl, telefoon 

+31(0)35 5828806 of +31(0)6 53 3907 49. Website: https://www.gerritseconsult.nl/   

https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.AD.050.NL-hercertificerings-audit-associate-naar-full-level-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.AD.050.NL-hercertificerings-audit-associate-naar-full-level-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.AD.050.NL-hercertificerings-audit-associate-naar-full-level-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.004.NL-CPD-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.004.NL-CPD-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.004.NL-CPD-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
mailto:info@gerritseconsult.nl
https://www.gerritseconsult.nl/
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AUDIT DE BEDRIJFSLOCATIE EN DE BEDRIJFSADMINISTRATIE 

• Audit op de bedrijfslocatie van de auditee zijn/haar gehele bedrijf, dus: locatie, 

bedrijfsvoering, processen en procedures. 

• Toets tijdens de audit of e.e.a. in lijn is met de uitgangspunten zoals beschreven 

in de documenten EMCI.PD.002 Gedragsregels en EMCI.PD.003 Proces- en 

procdure vereisten.  

 

• Overzicht alle documenten: https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads  

• Gedragsregels: https://emci-

register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.002.NL-Gedragsregels-V1-

GOEDGEKEURD-PILOT.pdf  

• Proces- en procedure vereisten: https://emci-

register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.003.NL-Proces-procedure-

vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf  

• Klachtafhandeling: https://emci-register.com/nl/klachten  

 

• Is de auditee aangesloten bij een beroeps- of branch organisatie, zoals 

bijvoorbeeld HISWA, NIVRE, controleer of wordt voldaan aan de procedures van 

deze organisatie(s). 

• Geef in het bijzonder aandacht tijdens de audit aan: 

(1) eigendomsonderzoek 

(2) onderzoek CE positie 

(3) onderzoek BTW positie 

(4) beheer derdengelden 

(5) toepassing privacy wetgeving 

(6) integriteit tijdens de onderhandelingen 

(7) kwaliteit en inhoud van de overeenkomsten 

 

  

https://emci-register.com/nl/over-ons/downloads
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.002.NL-Gedragsregels-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.002.NL-Gedragsregels-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.002.NL-Gedragsregels-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.003.NL-Proces-procedure-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.003.NL-Proces-procedure-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/resources/uploads/bestanden/EMCI.PD.003.NL-Proces-procedure-vereisten-V1-GOEDGEKEURD-PILOT.pdf
https://emci-register.com/nl/klachten
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KENNISMAKINGSFORMULIER 

 

Persoonlijk:  

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

Mobiel:  

Email:  

Geboortedatum:  

Burgerlijke staat:  

EMCI registratie status:  

Kennisaudit basiskennis 

recht gehaald? 
 

Kennisaudit basiskennis 

techniek gehaald? 
 

Kennis audit P&O gehaald?  

Bedrijf:  

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Website:  

Email:  

KVK nummer:  
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Mijn (voor) opleiding  

Algemeen:  

Maritiem:  

Mijn werkervaring  

Buiten watersport: 

 

 

 

 

Binnen watersport: 

 

 

 

 

Binnen makelaardij: 

 

 

 

 

 

Binnen expertisebedrijf: 

 
 

Mentoraat  

Ik wil bereiken met mijn 

mentoraat: 

 

 

Ik verwacht van het 

mentoraat: 
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Ik verwacht van mijn 

mentor: 

 

 

 

 

 

 

Mijn voorkeur: 

0 zeiljachten 

0 motorjachten 

0 rond- en platbodems 

0 klassieke jachten 

0 beroepsvaart 

0 woonarken en - woonschepen 

0 ‘mega’ jachten 

0 hout 

0 staal 

0 polyester 

0 aluminium 

0 ferrocement 

Overige opmerkingen en 

notities: 
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VOORBEELD MENTOR-OVEREENKOMST 

 

De partijen, 

 

Naam: 

Adresgegevens: 

EMCI certificaatnummer: 

Ter ene zijde, hierna te noemen  MENTOR, en 

 

Naam: 

Adresgegevens: 

Type en nummer legitimatiebewijs: 

Ter andere zijde, hierna te noemen  AUDITEE, 

 

Beiden hierna te noemen: PARTIJEN, 

 

Overwegende dat: 

• Mentor actief is als EMCI certificaathouder in de hoedanigheid als  

EMCI maritieme makelaar of expert pleziervaartuigen; 

• Auditee zich heeft aangemeld voor de EMCI registratie en certificering  

als maritieme makelaar en/of expert pleziervaartuigen dan wel de intentie  

hiertoe schriftelijk heeft kenbaar gemaakt bij EMCI Register; 

 

Komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 Mentoraat 

Partijen zijn met betrekking tot het mentoraat het volgende overeengekomen: 

► Datum aanvang: 

► Datum einde: 

► Uren per kalenderweek of kalendermaand: 

► Mentoraatsvergoeding per kalenderweek of kalendermaand: 

► Vergoeding reiskosten mentor: 

► Vergoeding verblijfskosten mentor: 

► Vergoeding overige kosten mentor: 

► Doel mentoraat: 

► Specifieke omschrijving van mentoraatshandelingen en activiteiten: 
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Artikel 2 Aansprakelijkheid en verzekering 

Auditee is zelfstandig verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor alle beroeps- en 

bedrijfsmatige handelingen en activiteiten. 

Mentor is uitgesloten voor aansprakelijkheid waarvoor auditee mentor 

onvoorwaardelijk vrijwaart. 

Auditee verklaart te beschikken over een deugdelijke en toereikende bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Mentor verklaart te beschikken over een deugdelijke en toereikende verzekering 

voor wettelijke aansprakelijkheid. 

Mentor en auditee maken naar eigen inzicht en behoefte nadere afspraken met 

betrekking tot het afsluiten van verzekeringen voor andere aansprakelijkheden 

en/of mogelijke eventualiteiten en leggen afspraken hierover schriftelijk vast. 

 

Artikel 3 Positie Global Network Group -  EMCI Register 

Partijen kunnen Global Network Group - EMCI Register en/of de medewerkers of 

vertegenwoordigers van genoemde organisaties, zowel als organisatie als 

persoonlijk, niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk houden voor het 

mentoraat, de mentor, de mentoraatsovereenkomst, de mentoraats-

werkzaamheden; dit alles in de meest ruime zin van het woord. 

Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaan partijen akkoord met de 

uitsluiting door genoemde organisaties van alle leverings-, aankoop- en/of 

andere (algemene) voorwaarden van partijen.  

Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaan partijen akkoord met de 

uitsluiting van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor en door 

genoemde organisaties in relatie tot het in deze overeenkomst bedoelde 

mentoraat. 
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Artikel 4 Slotbepalingen 

Geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze overeenkomst worden 

voorgelegd aan een door partijen ingestelde arbitrage commissie, een 

gecertificeerde mediator of aan de bevoegde rechter.  

Als bevoegde rechter wordt aangemerkt de rechter in het arrondissement of het 

kantongebied van de gevolmachtigde van de mentor. 

In voortkomend geval hebben partijen de inspanningsverplichting alvorens hun 

geschil voor te leggen aan bedoelde arbitrage commissie en/of de rechter te 

pogen het geschil in onderling overleg of met behulp van een gecertificeerde 

mediator op te lossen. 

In geval van meertaligheid van partijen geldt de Nederlandse taal als hoofdtaal 

en prefereert de Nederlandse taal boven een niet Nederlandse taal. 

Indien deze overeenkomst iets niet, onvolledig of onjuist regelt zijn partijen 

gehouden in onderling overleg op een minnelijke wijze een oplossing te 

realiseren. 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

 

Aldus opgemaakt en overeengekomen in vrije wil, 

Opgemaakt in 2-voud, 

 

Mentor  Auditee 

 

Plaats:    ____________  ____________ 

 

Datum:   ____________  ____________ 

 

Naam:    ____________  ____________ 

 

Handtekening:  ___________   ____________ 

 

 

Bijlage(n): 

Zoals gespecificeerd in dit document. 


