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Checklist aankoopkeuringen 

Wat komt er nu eigenlijk allemaal kijken bij het proces van een volledige aankoopkeuring en wat is belangrijk 

in de voorbereiding op een aankoopkeuring? De onderstaande checklist is bedoeld om u daar wat houvast in 

te geven. Als u de onderstaande punten voor elkaar heeft dan bent u klaar voor de keuring. 

1. Is de motor koud, nog niet gedraaid op de dag van de keuring 

2. Zijn de brandstoftank(deels)en watertanks(liefst geheel) gevuld. 

3. Is de vuilwatertank leeg. 

4. Zijn de accu’s geladen. 

5. Zit er voldoende olie en koelwater in de motor. (en keerkoppeling/saildrive) 

6. Is het schip klaar om te varen. (met het oog op de proefvaart) 

7. Is de gasfles gevuld. 

8. Is er walstroom en een walstroomkabel aanwezig. 

9. Zijn alle zaken aan boord die met het schip meeverkocht worden aan boord. 

10. Zijn de zeilen klaar om gehesen te worden. 

11. Zijn de ruimten toegankelijk, erg veel persoonlijke spullen aan boord kunnen een keuring flink vertragen. 

12. Is het schip schoon van buiten en van binnen. 

13. Is het eigendomsbewijs aanwezig 

14. Zijn de CE verklaring en het handboek aanwezig. (voor schepen na 1998 gebouwd) 

15. Is de originele werffactuur, met BTW daarop, aanwezig (of een BTW verklaring). 

16. Is de onderhoudshistorie aanwezig/aantoonbaar (met facturen en evt garantiebewijzen). 

Naast deze punten zijn er ook nog de praktische afspraken; 

1. Is er een afspraak gemaakt op het schip uit het water te halen. 

2. Blijft het schip na de keuring op de wal of gaat het schip weer te water. 

3. Wordt het schip afgespoten. 

4. Is het tijdstip van het kranen goed afgesproken. 

5. Wie vaart het schip bij een proefvaart. 

6. Is er al een contract getekend? 

7. Wat zijn de ontbindende voorwaarden? 

8. Wie zijn er bij de keuring aanwezig. 

9. Er worden geen onderdelen gerepareerd bij de keuring. 

10. Er worden geen onderdelen gedemonteerd bij de keuring. 

11. Wij doen geen destructief onderzoek bij een keuring. 

12. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze keuringen. Deze zijn op de website te 

downloaden en worden u toegestuurd met de opdrachtbevestiging. 

Heeft u nog vragen over de aankoopkeuring dan kunt u ons altijd even bellen. 06-46090104 

Wij wensen u een prettige keuring.  


