CHECKLIST TWEEDEHANDS SLOEP KOPEN
Waar dient u op te letten bij het kopen van een tweedehands sloep?

Aquatec werfoccasions heeft een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

⃝

Is het verkoopadres betrouwbaar? Google / lees recensies

⃝

Als de sloep ve o de de o ale
er bepaalde zaken niet kloppen

⃝

Een keer proefvaren is altijd handig, om eventuele gebreken te zien/horen/voelen

⃝

Koopt u via een bedrijf, krijgt u vaak nog een aantal maanden garantie

aa de o dt aa ge ode , ka het goed zij dat

Een vaartuig die aan de eisen van de wet pleziervaartuigen voldoet is te herkennen aan:
⃝

De CINcode op de boot Craft Identification Number, dit nummer is als het ware het
ke teke a u oot. Zo de dit u
e ag ee oot iet op de a kt o de
gebracht. De CINcode hoort aan de stuurboordzijde van het vaartuig te zijn
aangebracht/ gegraveerd

⃝

Bouwersplaatje met de CE markering, aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de
stuurstand. Hierop staat de naam van de bouwer, de CE categorie, het maximaal
aantal personen, gewicht

⃝

Handleiding

⃝

VVO (Verklaring Van Overeenstemming) Hierop staan alle wettelijke normen vermeld
waaronder de boot is gebouwd
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Is de koop eenmaal gesloten
⃝

Als u in het buitenland gaat varen, of u wilt de boot verkopen aan iemand in het
buitenland, kan de fiscus vragen om aan te tonen dat de voor het vaartuig
verschuldigde belasting (BTW) is betaald. Vraag dus om het originele bewijs daarvan,
een aankoopnota of een daartoe door de douane afgegeven verklaring. (kopieën
worden niet geaccepteerd)

⃝

Accessoires : Het is handig om samen met de verkoper door de boot / accessoires te
lopen. Zo is het voor beide partijen duidelijk wat wel en niet bij de koop in zit. Zet dit
op papier, zodat er later geen onenigheid komt

⃝

Maak van de aankoop een koopovereenkomst. De ANWB heeft een standaard
koopovereenkomst voor een gebruikt pleziervaartuig gemaakt. Te downloaden via
onze site

Aquatec Werfoccasion is onderdeel van Aquatec Industries BV, producent en verkooppunt van de
sloepenmerken Antaris, Makma en Maril. Aquatec Werfoccasion heeft een unieke indoor sloepenhaven van
2.000m2 waar u het gehele jaar door de sloepen, zowel nieuw als tweedehands, kunt komen bekijken en vanuit
de sloepenhaven kunt u zo wegvaren voor een proefvaart. Altijd geheel vrijblijvend.
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