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Tarieven Nautical International Europa 2013  
 
 

Nautical International biedt een Europees netwerk m.b.t. Taxatie en 

Expertise van Pleziervaartuigen.  
 

Voordelen:  
- Zeer gunstige tarifering  
- Binnen 48 uur digitaal rapport + Schriftelijk exemplaar  
- E.M.C.I. gecertificeerde taxateurs en experts  
- Door alle grootbanken en verzekeraars geaccepteerd in Binnen- en      
  Buitenland 
 

Taxaties binnen Nederland:  
Taxatie : € 425,00 (incl. vervoer)  
 

Taxaties buiten Nederland:  
Basis               € 200,00 +  
0     - 200 km € 275,00  
200 - 300 km € 455,00  
300 - 400 km € 650,00  
Kostprijs taxatie is: Basis + Afstand. (afstand wordt gerekend af kantooradres 
tot locatie)  
 

Afstand > 400 km:  

Vervoer per vliegtuig:  
Indien de taxatie incl. vervoer kan worden uitgevoerd op 1 dag (huis – huis)  
Kostprijs taxatie    € 795,00 +  
Kostprijs ticket        dagprijs +  
Lokaal vervoer                 dagprijs  
Extra dag incl. overnachting       € 800,00  
 

Meerprijs rapportage in andere taal : € 25,00  
 
 

Alle hierboven genoemde tarieven zijn incl. 21% BTW  
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Overige Tarieven:  
 
Tot 15 mtr. scheepslengte: ( > 15 mtr. Op aanvraag )  
Aankoopkeuring:                  € 635,00 *  
Vocht/Osmose meting:       € 355,00  
Huiddikte meting:         € 440,00  
Aankoopkeuring incl. vocht/osmose meting:  € 705,00 *  
Aankoopkeuring incl. huiddikte meting    € 775,00 *  
Quick-Scan conditie pleziervaartuig    € 295,00  
Los uurtarief/proefvaart       €   75,00  
 
 
Prijzen zijn incl. 21% BTW en Reiskosten voor werkzaamheden in 
Nederland.( excl. De Waddeneilanden )  
 
Voor werkzaamheden uitgevoerd buiten Nederland maken wij een offerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

*bij alle keuringen wordt motor(en) op hun werking beoordeeld; opstelling;  
  temperatuur; filters etc. Het inwendige van de motor(en) valt hier buiten. Bij            

  constatering en of sterke vermoedens dat motor(en) diepgaand onderzocht   

  moeten worden zullen wij offerte opvragen aan de monteur-expert van het  

  desbetreffende merk. Een oliemonster analyse kan op aanvraag door ons  

  geregeld worden. Voor zeilschepen geldt dat de tuigage vanaf het dek tot aan  

  ooghoogte en zeilen uitsluitend visueel worden beoordeeld 


