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van belang. De standaard Hiswa aankoopkeuring is een complete keuring
waarbij alle belangrijke onderdelen van
de boot onder de loep worden genomen. Maar ook deelkeuringen voor
bijvoorbeeld alleen het onderwaterschip of de motor zijn mogelijk.
Ook belangrijk is dat de Hiswa Aankoopexpert werkt met Hiswa Algemene
Voorwaarden voor Expertise, een
verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft en via de Hiswa is
aangesloten bij De Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag waarin
naast de Hiswa de ANWB participeert.
Kortom, met de zekerheden van een
Hiswa Aankoopexpert die werkt binnen
een nationaal en internationaal erkende
branche organisatie haalt u dus een
betrouwbare en ervaren partner in
huis.”
Hoe goed kent u uw boot? U weet vast
wat voor motor erin zit en hoe hij vaart,
maar weet u ook in welke conditie het
jacht verkeert? Wanneer kunt u een
rekening van de reparateur verwachten? Kortom: Wat weet u nu echt van
uw boot? Als het u moeite kost om de
eventuele tekortkomingen van uw huidige boot - waar u al jaren mee vaart in te schatten, is het mogelijk dat u de
mankementen van het jacht dat u wilt
kopen al snel over het hoofd ziet. “Een
groot risico,” zo vindt HISWA Aankoopexpert Rob Dros van Dros Nautic.
We spreken hem over het belang van
een aankoopkeuring.

Risico’s

Rob Dros legt uit: “Bij de aankoop
van een boot speelt emotie een grote
rol. Het gaat om veel geld, maar door
‘verliefdheid’ wordt dat makkelijk uit
het oog verloren. Juist omdat het om
zoveel geld gaat, moet er objectief
naar de boot gekeken worden.” HISWA
Aankoopexperts zijn hierop getraind.
“We kijken anders naar de boot dan
onze klant en weten nog beter waar we
op moeten letten. Veel gebreken zijn
op het eerste gezicht niet zichtbaar.
Alleen een ervaren aankoopexpert zal
deze gebreken opvallen. Vaak is er ook
al jarenlang mee doorgevaren waardoor een klein gebrek verslechtert en
een wezenlijk gebrek zich vroeg of laat
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zal openbaren. Dat kan flinke kosten
met zich meebrengen. Zo kost een
nieuwe motor bij een niet al te groot
jacht al snel € 20.000,-. Als Hiswa
Aankoopexpert kunnen we de klant
waarschuwen voor dit soort financiële
risico’s. Daar komt bij dat een klant met
een rapport van een aankoopkeuring
sterker tegenover een verzekeringsmaatschappij staat als er onverhoopt
schade ontstaat. In een aantal landen
is een aankoopkeuring zelfs al een verplichte voorwaarde om de verzekering
rond te krijgen.”

Kwaliteitskeuring

Het grote voordeel van een HISWA
Aankoopexpert is volgens Dros de
jarenlange ervaring die de expert heeft.
“Elke HISWA Aankoopexpert heeft minimaal tien jaar ervaring,” aldus Dros.
“Hij heeft een HBO-opleiding gevolgd,
werkt volgens vastgestelde Hiswa
protocollen en hanteert het standaard
Hiswa Aankoop keuringsrapport. Daarbij is de Hiswa expert ook verplicht,
om de kennis op zijn vakgebied bij te
houden om zo de kwaliteit hoog te
houden. Regelmatig worden hiervoor
door de Hiswa/NVEP applicatie cursussen georganiseerd. De ervaren Hiswa
Experts zijn gekwalificeerd door de
Hiswa als Hiswa Qualified Yachtsurveyor.
Naast de kwaliteit van de expert is de
volledigheid van de aankoopkeuring

Preventie en hulp

Naast de technische aankoopkeuringen levert een Hiswa Expert ook extra
diensten. Rob Dros: “In aanvulling op
een standaard aankoopkeuring geven
wij de klant ook tips en onderhoud
adviezen hoe ze beginnende mankementen in de hand kunnen houden
of kunnen herstellen. Zo kan de klant
hier preventief op inspelen en kosten
besparen. Daarnaast merk ik dat veel
bootkopers weinig ervaring met het
varen hebben. Waar de kopende partij
vroeger een hele watersportfamilie
of –historie had, heeft deze nu vaak
amper gevaren. De koper moet alles
nog leren en daar willen wij graag bij
helpen. Als Hiswa Aankoopexpert
kunnen wij de klant wegwijs maken op
zijn eigen boot. Zo bieden wij meer dan
alleen een technische keuring, maar
ook nog een stuk begeleiding.” Ook na
een keuring kan de klant terecht bij de
Hiswa Expert voor adviezen die maar
één doel dienen: een tevreden watersporter die geniet van zijn sport.
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