
Vertrouwde
partner
In het diverse aanbod van dienstverlening op het gebied van 
expertise in de watersport, is het van belang een vertrouwde partner  
te vinden. De HISWA Aankoopexpert is zo’n vertrouwd adres.  
Zij zijn aangesloten bij HISWA Vereniging, de brancheorganisatie voor de water-
sportindustrie. De HISWA Experts werken met de HISWA Algemene 
Voorwaarden waaraan een geschillenregeling is gekoppeld. Deze zijn onder 
auspiciën van de SER tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de 
Consumentenbond. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw HISWA 
Aankoopexpert of HISWA Vereniging. Tevens zijn HISWA Experts verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en werken zij met een 
gestandaardiseerde HISWA-rapportage. Kortom, een HISWA Aankoopexpert 
werkt op een eenduidige manier en bij mogelijke  
problemen kunt u ergens op terugvallen. 

Voordelen zakendoen met een HISWa aankoopexpert:
• Lid van HISWA Vereniging 
• Nationaal en internationaal erkend
• Onafhankelijk en minimaal 10 jaar ervaring in aankoopkeuringen
• Vakkundige experts op HBO-niveau
• Verplichte beroepsaansprakelijkheid verzekering
• Via HISWA Vereniging aangesloten bij de Geschillencommissie 

Waterrecreatie in Den Haag
• Gebruik HISWA Algemene Voorwaarden voor Expertise
• Gebruik HISWA Aankoopkeuringsrapport
• Het HISWA Aankoopkeuringsrapport wordt geaccepteerd door  

verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen.

de HISWa 
aankoopexpertS©

Aankoopkeuringen • Taxaties  • Proefvaarten

www.hiswa-experts.nlwww.hiswa-experts.nl

Aankoopkeuring, zeker weten!

“Kies daarom altijd voor de betrouwbaarheid en  
                   ervaring van een vakkundige HISWA Expert !”



U staat op het punt het jacht van uw dromen aan te schaffen. De keuze is gevallen, 
maar u wilt zekerheid of het jacht in een goede conditie verkeert. Zijn er ernstige 
gebreken? Of is er groot onderhoud te verwachten? Om antwoord te krijgen op uw 
vragen, schakelt u een HISWA Aankoopexpert in. Een HISWA Aankoopexpert is dé 
specialist op het gebied van aankoopkeuringen en heeft jarenlange ervaring.  
Zij beschikken over de juiste meetapparatuur om u een deskundig en betrouwbaar 
advies te geven. 

aankoopkeurIngen
Bij een aankoopkeuring beoordeelt de HISWA Aankoopexpert de 
conditie van het jacht. Hij inspecteert de volgende onderdelen:

• Onderwaterschip: osmose-onderzoek / vochtmeting polyester,  
diktemeting staal / aluminium, kiel, roer, schroef/as.

• Romp boven de waterlijn: romp / dek verbinding
• Dek, opbouw, kuip, luiken / ramen, beslag
• Tuigage: rondhouten, staand- en lopend want, zeilen
• Romp binnenzijde: schotten, wrangen, constructies
• Stuurinstallatie: helmstok, stuurwiel, hennegatskoker
• Voortstuwingsinstallatie: (o.a. proefvaart)
• Technische installatie: pompen, slangen, gasinstallatie
• Elektrische installatie: verlichting, bedrading, zekeringen, instrumenten
• Navigatie apparatuur: log, dieptemeter, windset, plotter, radar
• Veiligheidsmiddelen: brandblussers, reddingsmiddelen

Bij een complete conditiekeuring worden 
volgens een checklist alle belangrijke 
onderdelen van het jacht aan een 
inspectie onderworpen en circa 250 
inspectieplaatsen aan de hand van 
een vijfpunten-systeem beoordeeld. 
De keuring neemt gemiddeld een 
dagdeel in beslag en wordt  
uitgevoerd op de locatie waar u dat 
wenst. Voor de beoordeling van het 
onderwaterschip is het noodzakelijk dat 
het jacht droog gezet kan worden. Tijdens de 
proefvaart beoordeelt de HISWA Expert de motor en navigatie-instrumenten.

deelkeurIngen
U kunt ook een deelkeuring laten uitvoeren, bijvoorbeeld voor het  
onderwaterschip of de voortstuwingsinstallatie. 

taxatIe
De HISWA Aankoopexpert kan ook de dagwaarde vaststellen van uw boot.  
De taxatie kan noodzakelijk zijn voor financiering, verzekering, geschillen,  
faillissementen, overlijden of boedelscheiding. Bij de verzekering kunt u deze  
taxatie gebruiken als ‘vaste taxatie’ waarbij u zeker bent van premie en uitkering  
bij totaal verlies.

tot uW dIenSt
Ook kunt u terecht bij een HISWA Expert voor een deskundige rapportage bij 
rechtszaken, contra-expertises en bouwbegeleiding.

de rapportage
De HISWA Expert hanteert voor de rapportage het standaard HISWA 
Aankoopkeuringsrapport  en de daarbij behorende richtlijnen. Het rapport is  
overzichtelijk ingedeeld in hoofdonderdelen met daaronder de beoordeling van de 
afzonderlijke inspectiepunten volgens het eerder genoemde vijfpuntensysteem.  
Het rapport eindigt met een duidelijke conclusie, waarin de gebreken en een advies 
zijn opgenomen voor herstel op korte of langere termijn. De HISWA Aankoopexpert 
neemt direct na de keuring de conclusie met u door. Een gedrukte en digitale versie 
van het rapport ontvangt u enkele dagen later.
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