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Bemiddelingsovereenkomst en lastgeving 
  

Naam: ………………………………………………….……………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………….. Woonplaats: ………………………………………………………...…… 

Telefoon: …………………………..……..    E-mail: …….……………………………………………….. 

Datum: …………………………….……     Naam Schip: ……………………………………………… 

 

verklaart door ondertekening dezes exclusief opdracht te hebben gegeven aan Van Wijk 

Maritiem b.v. te Kudelstaart, tot bemiddeling ter zake van de verkoop van het jacht op basis 

van na te melden vraag- en laatprijs: 

 

Type:  O Van Wijk……….  O Van Wijk 550  O Van Wijk 621 Pretender

 O Van Wijk 621 Classic    O Van Wijk 621 Lounge O Van Wijk 830 Classic 

 O Van Wijk 830 Innovator O Van Wijk 910  O Van Wijk 1030 

 

Bouwjaar: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

L x B x D: ………………………………………………………………………………………………………...… 

 

Motor: …………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

welke opdracht door Van Wijk Maritiem b.v. blijkens medeondertekening dezes wordt 

aanvaard; 

 

verklaart voorts de enige rechtmatige eigenaar te zijn van voornoemd jacht en het jacht vrij 

en onbelast te zullen leveren aan de koper, nadat Van Wijk Maritiem b.v. namens hem de 

koopsom heeft ontvangen; 

 

verleent Van Wijk Maritiem b.v. de onherroepelijke last en volmacht, welk last en volmacht 

Van Wijk Maritiem b.v. blijkens medeondertekening dezes aanvaardt tot verkoop en zo 

mogelijk tot eigendomsoverdracht van het jacht namens hem over te gaan aan iedere 

gegadigde, die zich bij Van Wijk Maritiem b.v. aandient of door deze wordt aangezocht en 

mitsdien tot ondertekening hem van een overeenkomst van koop- en verkoop en zo mogelijk 

tot feitelijke afgifte van eigendom namens hem, mits tegen betaling van een koopprijs 

tenminste gelijk aan de laatprijs of deze overtreffende dan wel tegen een daarvan 

afwijkende prijs op basis van een telefonische akkoordverklaring.  

 

Vraagprijs, inclusief provisie  € …………………………………………………………. 

 

Laatprijs, inclusief provisie  € .………………………………………………………… 

 

Het percentage provisie over de totale verkoopprijs is vastgesteld op: 

 

5% inclusief BTW. 

 

 

 

 

Paraaf vertegenwoordiger Van Wijk Maritiem b.v.  ………….…        Paraaf verkoper ………….…     
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Indien verkoper zelf een koper aandraagt, zonder daarbij actief kopers te werven, wordt 

slechts de helft van de provisie in rekening gebracht. Van Wijk Maritiem b.v. handelt, indien 

gewenst door verkoper, de verkoop af zoals hierboven beschreven. 

Voor genoemde provisie levert Van Wijk Maritiem b.v. de volgende zaken: 

Opstellen infosheet welke aan aspirant kopers wordt verstrekt 

Plaatsing op internetsite Van Wijk Maritiem b.v. 

Plaatsing op publieke internetsite(s) met Boten te Koop 

Opstellen van verkoopcontracten 

Poetsen/toonbaar maken van de sloep 

Maken van proefvaart met kopers, indien serieus bod is uitgebracht 

Bij verkoop hellingen en afspuiten van de sloep voor inspectie 

Bij verkoop eventueel begeleiden van experts, aangesteld door koper 

Deelname aan occasion shows georganiseerd door Van Wijk Maritiem b.v. 

Sloep komt aan de verkoopsteiger van Van Wijk te liggen 

Voor een bepaalde periode is het liggeld inbegrepen 

Van Wijk zorgt ervoor dat de boot er blijvend schoon en netjes bij ligt. 

 

Van Wijk Maritiem b.v. biedt een gratis ligplaats aan voor Tot en met ………………….. na 

ondertekening van deze overeenkomst. Dit is te water. Voor de winterperiode (1 oktober tot 

1 april) kan Van Wijk Maritiem b.v. een aanbod doen voor stalling binnen bij derden.  

 

Indien de sloep door verkoper uit de verkoop wordt genomen, is er een vergoeding 

verschuldigd van € 300,-- incl. btw.  

Aparte advertenties in opdracht van verkoper zijn voor rekening opdrachtgever. 

 

De verkoper draagt zorg voor de verzekering van de sloep.  

 

Op deze overeenkomst zijn niet de voorwaarden van toepassing welke gehanteerd worden 

door de Hiswa inzake bemiddeling en verkoop van schepen door jachtmakelaars. 

 

Deze overeenkomst is geldig voor minimaal drie maanden. 

 

Datum: ……………………………. 

 

 

namens Van Wijk Maritiem b.v.:        Verkoper:  

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 


