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HISWA Infoblad m.b.t. aan-/verkoopkeuring  
(De HISWA Algemene voorwaarden voor keuringen kunnen worden ingezien op www.hiswa.nl) 
 
De keuringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het interne HISWA keurings- en 
taxatiehandboek.  
 
Opdrachtgever is verplicht er voor te zorgen dat het te keuren vaartuig verzekerd is tegen alle risico’s die de 
Nederlandse Beurs Cascopolis of een gelijkwaardige polis normaal gesproken dekt. Het risico dat het vaartuig 
niet of niet afdoende verzekerd is ligt bij opdrachtgever.   
 
De aan-/verkoopkeuring bestaat uit de volgende keuringen en zijn per onderwerp opgenomen in het HISWA 
Aankoopkeuringsrapport: 

• Romp onder de waterlijn, kiel, roerblad, schroefas, schroef (huiddiktemetingen / osmose onderzoek / 
vochtmetingen) 

• Romp boven de waterlijn 

• Dek, opbouw en kuip 

• Tuigage 

• Romp binnenzijde (constructies) 

• Interieur 

• Technische installatie  

• Gasinstallatie 

• Elektrische installatie 

• Apparatuur 

• Stuurinstallatie 

• Mechanische voortstuwingsinstallatie (motor en aandrijving) 

• Proefvaart op de motor 

• Veiligheids- en reddingsmiddelen 
 
Algemene informatie:  

• De keuring is een momentopname waarbij de expert niet kan uitsluiten dat er ondanks zijn gedegen onderzoek 
toch sprake kan zijn van (verborgen) gebreken aan het vaartuig die niet door de expert tijdens het onderzoek 
zijn of kunnen worden ontdekt.  

• De expert beperkt zich bij zijn keuring tot die onderdelen van het vaartuig die binnen de overeengekomen 
opdracht liggen. 

• Niet direct aan het vaartuig gerelateerde onderdelen vallen niet onder de keuring. 

• Indien de expert voor herstel of reparatie een bedrag opneemt dan betreft dat een indicatie en kunnen daar 
geen rechten aan ontleend worden.  

• Het door de expert opgestelde rapport mag uitsluitend worden gebruikt voor het vooraf opgegeven doel en 
mag uitsluitend door opdrachtgever gebruikt worden en is dus niet overdraagbaar aan derden.  

• De keuring is geen keuring op CE conformiteit. 

• De expert voert geen onderzoek uit op plaatsen die niet of moeilijk toegankelijk zijn of waarbij destructie en/of 
demontage nodig is.    

• Eventuele metingen (vochtmetingen / huiddikte metingen (ultrasoon) / temperatuurmetingen) worden 
steekproefsgewijs uitgevoerd en zijn indicatief. 

• Zeilen en dekzeilen worden alleen visueel beoordeeld in de beperkte ruimte van het vaartuig en/of 
aangeslagen.  

• Het zeilen met het vaartuig is geen onderdeel van een standaard aankoopkeuring, tenzij anders is 
afgesproken.  

• De mast en verstaging wordt visueel tot ooghoogte vanaf het dek geïnspecteerd. 

• Er vindt geen controle op lekkage plaats d.m.v. afspuiten of afputsen. 

• De elektrische installatie wordt visueel beoordeeld op functioneren en niet op dimensionering. 

• Apparatuur en meters worden beoordeeld op werking, zonder controle op correcte aanwijzing. 

• Tanks worden niet afgeperst c.q. gevuld en inwendig gecontroleerd. 
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• Onderzoek naar de werking van de gasovens, gaskoelkasten, TV/video/wasmachines zijn geen standaard 
onderdeel van de keuring. 

• De voortstuwingsinstallatie en stuurinstallatie worden visueel en functioneel tijdens de proefvaart beoordeeld. 
Het inwendige van de motor, keerkoppeling en stuurinstallatie wordt niet gecontroleerd. De proefvaart heeft als 
doel een inzicht in het functioneren van de voortstuwingsinstallatie en de stuurinstallatie te verkrijgen. 

• De aankoopkeuring beperkt zich tot de delen die tijdens de inspectie aanwezig zijn. 

• Bij keuringen op de wal wordt een voorbehoud gemaakt voor eventuele later in het water vastgestelde 
lekkages 


