
UW jacht wordt  

via ons GEKOCHT 

 

Het verkopen van een schip is een vak. Ons vak. 

Wij doen dit al jaren met veel toewijding en expertise.  

Barnautica Yachting is uw full service, EMCI gecertificeerde 

NBMS jachtmakelaar/taxateur.  

Wij staan bekend om onze actieve verkoopbenadering in 

binnen- en buitenland. Wij begeleiden iedere verkoop, van 

zowel motorboten als zeiljachten, persoonlijk en zorgvuldig 

op technisch, juridisch en financieel gebied. 

Waarom een EMCI gecertificeerde  

NBMS Makelaar? 

De complexiteit van het verkopen van de boot wordt 

regelmatig onderschat. In de huidige markt is de kopende 

klant zeer kritisch en komt hij steeds vaker uit het 

buitenland. Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de 

vakkundigheid van uw jachtmakelaar. 

Als gecertificeerd Jachtmakelaar / Taxateur en lid van de 

NBMS (Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen) is 

Arthur von Barnau Sythoff, eigenaar en oprichter van 

Barnautica Yachting, uw waarborg dat alle aspecten bij de 

verkoop van uw jacht verlopen volgens de meest actuele 

normen van de Bond.  

 

                 
 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Marktonderzoek en verkoopadvies: 

- Vakkundig en gedegen verkoopadvies gebaseerd op; 

- Verkoopstatistieken betreffende type en historisch  

  gerealiseerde verkoopprijzen 

- Waardebepaling/taxatie van uw schip op basis van  

  de huidige markt 

- Kadastrale recherche 

- Check BTW status en hulp bij aanvraag BTW verklaring 

Presentatie en Promotie: 

- Opvallende fotoreportage met veel sprekende foto’s 

- Duidelijke (meertalige) specificaties 

- Presentatie op alle toonaangevende nationale en  

  internationale websites 

- Gratis stalling in verkoophal te Alkmaar gedurende  

  het vaarseizoen 

- Uw boot met een grote advertentie in de YachtFocus  

- Te koop banner op uw schip (indien toegestaan in  

  uw haven) 

- Gezellig verkoopkantoor waarin op een prettige wijze  

  zaken worden gedaan 

- A4 full color infoblad op kantoor van Barnautica 

- Presentaties op beurzen en andere evenementen 

 

       

       
 

Verkoopbegeleiding:  

- Bezichtigingen altijd onder begeleiding van onze  

  Jachtmakelaars 

- Begeleiding en advies bij het biedingenproces 

- Opstellen en uitwerking koop- verkoopovereenkomst  

  en leverakte 

- Begeleiden van aankoop-expertise en proefvaart  

- Derdengeldenrekening ter beschikking voor een  

  vertrouwde financiële afwikkeling 

- Advies bij uit- of overschrijven kadaster (scheepsregister) 

- Advies bij overschrijvingen RDW, Marifoon en  

  buitenlandse registers 

- Begeleiden aanvraag transport naar binnen- en buitenland 

Voorwaarden: 

Wij rekenen standaard een courtagepercentage van 8%  

(excl. BTW) over de bruto verkoopsom inclusief BTW.  

Ons minimale courtagebedrag is € 4.650,- (incl. BTW).  

De looptijd van onze bemiddelingsovereenkomst is  

12 maanden.  

Als u uw schip vanuit uw vaste ligplaats wilt verkopen  

kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Neem contact met  

ons op om de mogelijkheden te bespreken.  

Betrokken, betrouwbaar  

en enthousiast 

 

Ons gastvrije verkoopkantoor is gevestigd op het terrein van 

Nautisch Centrum Nicolaas Witsen te Alkmaar, direct aan het 

Noordhollandsch Kanaal en slechts 30 minuten van 

Amsterdam en Schiphol. Hier beschikken wij over verwarmde 

verkoophallen en kunt u gebruik maken van alle faciliteiten 

en vakspecialisten van deze moderne jachtwerf.  

 

Barnautica Yachting  

Op het terrein van Nautisch 

Centrum Nicolaas Witsen 

Kraspolderweg  2    

1821 BW ALKMAAR     

 

T +31(0)72 - 515 27 27    

E Info@barnautica.nl  

I  www.barnautica.nl  

U bent welkom op maandag t/m zaterdag van  

10.00 tot 17.00. (Zondag alleen op afspraak) 

http://www.barnautica.nl/

