
Aankoop bemiddeling 

 
Neem uw eigen aankoopmakelaar mee. 

Daarmee bespaart u twee kostbare zaken; Tijd en Geld! 
 
Bespaart Tijd 
U bespaart vele uren / dagen doordat u niet meer zelf hoeft te zoeken en niet meer in de auto, 
trein of vliegtuig hoeft te zitten voor bezichtiging van schepen die niet de juiste blijken te zijn.  
Al dat voorwerk doe ik voor u. U hoeft alleen uw tijd te investeren in het aan mij duidelijk maken 
wat u zoekt. Daarvoor gebruik ik een criteriamodel dat we samen invullen. Zo heb ik in 1 of 
meerdere persoonlijke gesprekken met u een helder beeld. Aan de hand hiervan maak ik een lijst 

van boten die voldoet aan de wensen en eisen die uzelf geformuleerd heeft. Met deze lijst ga ik op 
zoek in het bestaande aanbod van schepen naar matches. Hieruit ontstaat de eerste lijst met 

potentiele jachten. Van deze boten verzamel ik de informatie en doe voor-inspecties om vast te 
stellen welke schepen de moeite waard zijn om ook door u als koper bezichtigd te worden.  
Met deze zogenaamde short-list maak ik samen met u afspraken om deze schepen te bezichtigen.  
U bepaalt naar aanleiding van deze bezichtiging zelf met welk schip we verder gaan.  
Alle onderhandelingen, begeleiding van keuringen, proefvaarten, in- en uitschrijvingen van 

scheepsregisters, opstellen of corrigeren van koopovereenkomsten, check of inschrijving 
hypotheken compleet zijn, CE documentatie, BTW status etc. etc.  
Al deze werkzaamheden worden door mij verricht. Zo bespaart u veel tijd. 
 
Bespaart Geld 
Door mijn kennis en uitgebreide netwerk kan ik voor u het beste resultaat onderhandelen als 

koopsom voor een schip. Door onafhankelijk te zijn van de verkoopcommissie van de verkoper kan 
ik voor de volle 100% uw belangen als koper maximaal behartigen. Dit levert u een aanzienlijke 
kostenbesparing op. 

 
Levert rust en zekerheid 
De door mij voorgestelde selectie voldoet aan uw wensen en is in de staat die u ervan verwacht.  
U gaat altijd naar een boot die de moeite van het bekijken waard is en bepaalt vervolgens zelf met 

welk schip we verder gaan.  
 

Comfortabel het juiste schip kopen voor de beste prijs  
met alle noodzakelijke documentatie. 
 
Urenvergoeding 
€ 95,- excl. BTW per uur. 
(o.a. Bellen, e-mails beantwoorden, research, bezichtigingen, keuringen, documenten opstellen, 

documenten lezen, onderhandelen, overleg). 

 
Reistijd in Nederland 
Geen uren maar € 1,- excl. BTW per kilometer. 
Onkosten op basis van gemaakte kosten en overleggen nota’s. 
 
Reistijd naar Buitenland 

Geen uren maar Reisdag € 380,- excl. BTW. 
Onkosten op basis van werkelijke kosten en overleggen nota’s.   
 
Commissie / onderhandelingsbonus 
20% over het verschil tussen gepubliceerde vraagprijs en uiteindelijk netto verkoopsom.  
Dit percentage is incl. BTW. 

 
Deeltrajecten zijn uiteraard ook bespreekbaar. 

 
Neem contact met mij op voor meer info: 
 
Barnautica Yachting 
Arthur von Barnau Sythoff 

Kraspolderweg2 
1821 BW ALKMAAR 
072-515 2727 
arthur@barnautica.nl 

mailto:arthur@barnautica.nl

