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Opdracht tot bemiddeling 
 
De ondergetekenden:  
 
Achternaam : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationaliteit : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

hierna te noemen opdrachtgever 
 
én 
 
Bedrijf  : Overwijk Jachtbemiddeling 
Adres  : Postbus 41 
Gevestigd te : 8400 AA Gorredijk 
Vertegenwoordigd door : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
hierna te noemen bemiddelaar 
 
komen overeen:  

 
1. dat opdrachtgever aan bemiddelaar de exclusieve opdracht verleent tot verkoop van het hem in eigendom 

toebehorende vaartuig met de volgende specificaties:   
 
Naam  : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Merk/type vaartuig : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouwer : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouwmateriaal : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouwjaar :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Afmetingen : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouwnummer : ………………………………………………………………………………………………………………. 

HIN/CIN : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Teboekgesteld : ………………..………………………………………………..……..……………………….…………… 

Brandmerk : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Scheepshypotheek : ………………………………………………………………………………………………………………. 

BTW-verklaring :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

welke opdracht de bemiddelaar door ondertekening van deze overeenkomst aanvaardt. 
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2. dat bemiddelaar het vaartuig ter verkoop zal aanbieden voor een vraagprijs van € …………………………………. 
(zegge ……………………………………………………….………….……………………………………………………….………………..euro). 
 

3. dat opdrachtgever courtage over de laatst schriftelijk vastgestelde verkoopprijs verschuldigd is zodra er 
wilsovereenstemming is over de koop/verkoop, ongeacht of deze verkoopprijs in geld, natura of diensten 
wordt vereffend.  
 

4. dat de courtage bedraagt:  
- 5,0% voor schepen t/m een (ver)koopsom van € 100.000 met een minimum courtage van € 2.750 
- 4,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 100.000 t/m € 200.000 met een minimum van € 5.000 
- 4,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 200.000 t/m € 300.000 met een minimum van € 9.000 
- 3,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 300.000 t/m € 400.000 met een minimum van € 12.000 
- 3,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 400.000 met een minimum van € 14.000 
Indien de reisafstand van de vestigingsplaats van Overwijk Jachtbemiddeling tot de ligplaats van de boot meer 
is dan 50 km dan wordt een eenmalige opslag van € 20 per extra kilometer berekend.  
De verschuldigde courtage wordt vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW. 
 

5. dat de betaling van de (ver)koopsom zal verlopen via bankrekening NL83RABO0112168876 ten name van 
Overwijk Jachtbemiddeling en dat binnen 5 werkdagen na overdracht Overwijk Jachtbemiddeling de gelden 
zal overmaken naar de bankrekening van de opdrachtgever met inhouding van de verschuldigde kosten. 
Overwijk Jachtbemiddeling maakt geen gebruik van een Stichting Derdengelden. 
 

6. dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een ligplaats ter beschikking zal stellen. 
 

7. dat opdrachtgever zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het onderhouden en in nette en schone staat 
houden van zijn vaartuig. Mankementen en gebreken die het normale gebruik van het vaartuig verhinderen 
zullen door de opdrachtgever voor zijn rekening en risico worden hersteld. 
 

8. dat opdrachtgever bemiddelaar machtigt om buiten zijn aanwezigheid (en zonder zijn voorafgaande 
toestemming) met het vaartuig een proefvaart te maken. 
 

9. dat het vaartuig voor rekening en risico van opdrachtgever blijft - ook tijdens een proefvaart - tot het 
moment van eigendomsoverdracht aan een koper en opdrachtgever zorgdraagt voor een afdoende 
verzekering tot het moment van de overdracht. 
 

10. dat opdrachtgever instaat voor de juistheid van zijn beschrijving en de door hem verstrekte gegevens over het 
vaartuig en hij/zij bemiddelaar vrijwaart tegenover aanspraken van derden. 
 

11. dat deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van 6 (zes) maanden. Dat 
partijen na de minimumduur van 6 (zes) maanden de overeenkomst op elk moment schriftelijk 
kunnen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.  

 
12. dat op deze overeenkomst de HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen van toepassing zijn, 

van welke voorwaarden de opdrachtgever door ondertekening dezes verklaart kennis te hebben genomen. 
 
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt op ………………………….……… te ……................................................. 

 
handtekening opdrachtgever handtekening bemiddelaar 
 
………………………………………………. ……………………………………………. 
 
 
naam opdrachtgever naam bemiddelaar 
 
………………………………………………. ……………………………………………. 
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