Besiktigelsesprotokoll
Tilstandsvurdering av seilbåt

// Skjulte feil og mangler kan gjøre eierskifte av båt vanskelig. Denne besiktelsesprotokollen sørger for en tryggere
båthandel – både for kjøper og selger. Dersom det oppstår usikkerhet under felles gjennomgang av båten,
anbefaler vi å engasjere en teknisk kyndig takstmann. Dette kan vise seg å bli vel anvendte penger. //
Besiktigelse og tilstandsvurdering gjøres av kjøper og selger i fellesskap ved tidspunkt for eierskifte,
og signeres av begge parter.

Eierskiftegaranti ved kjøp og salg av fritidsbåt
Besiktigelsesprotokollen benyttes som verktøy for forsikringsordningen «Eierskiftegaranti mot skjulte
feil ved kjøp av fritidsbåt fra private» gjennom Söderberg & Partners båtprogram.
For å benytte protokollen som dokumentasjon og grunnlag for denne garantien, skal båten
undersøkes av selger og kjøper i fellesskap og båten skal kontrolleres i henhold til denne
besiktigelsesprotokollen på tidspunktet for eierskifte. Protokollen dokumenterer tilstanden på båten,
og skal signeres av både kjøper og selger.
Signert protokoll sendes til Forsikringsselskapet v/Båtavdelingen hos Söderberg & Partners på e-post
boat@soderbergpartners.no.
Se forøvrig forsikringsvilkårene for nærmere beskrivelse av forutsetninger, dekningsomfang og
begrensninger for forsikringsdekningen «Garanti mot skjulte feil ved kjøp av fritidsbåt».
Besiktigelse og tilstandsvurdering gjøres av kjøper og selger i fellesskap ved tidspunkt for eierskifte, og
signeres av begge parter.

Kort om besiktigelsen
Kjøper og selger undersøker båten i fellesskap og utfører kontroll og test i henhold til denne
besiktelsesprotokollen og noterer eventuelle mangler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontroller at skrogbunn og -dekk ikke har lekkasjer eller sprekker.
Kontroller at drivlinjen (motor, girkasse/drev) ikke har synlige lekkasjer.
Kontroller alle oljer (motor, girkasse/drev) og start motor for å undersøke om alt høres bra ut
fra remmer og mekanikk.
Kontroller belger, tetninger og skrog-gjennomføringer. Sjekk når de sist ble byttet.
Kontroller at servicehistorikk er dokumentert for båt og motor.
Kontroller og test at alt utstyr fungerer 100%, skriv ned hva som ikke fungerer.
Prøvekjør båten på vannet sammen med selger, og kontroller at turtall og fart er riktig (også
ved full gass).
Kontroller rigg og seil.
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SELGER
NAVN PÅ SELGER (VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVER)

FØDSELSDATO

POLISENUMMER - SELGERS BÅTFORSIKRING

JEG BEKREFTER AT DE OPPGITTE OPPLYSNINGER ER KORREKTE (SIGNATUR)

KJØPER
NAVN PÅ KJØPER (VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVER)

FØDSELSDATO

MOBIL

E-POST

JEG BEKREFTER AT JEG HAR PRØVEKJØRT BÅTEN, OG AT DE OPPGITTE OPPLYSNINGER ER KORREKTE (SIGNATUR)

BÅT
FABRIKAT

MODELL

SKROGMATERIALE

SKROGNUMMER/HINKODE

PRODUKSJONSÅR (ÅRSMODELL)

GJENSTÅENDE GARANTI (PRODUSENT/SELGER/LEVERANDØR)

MOTOR
FABRIKAT

MODELL

DRIVSTOFF

MOTORNUMMER

PRODUKSJONSÅR (ÅRSMODELL)

DREVNUMMER

GJENSTÅENDE GARANTI (PRODUSENT/SELGER/LEVERANDØR)
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Tilstanden vurderes og krysses av basert på vurderingskategoriene:
1=Uten anmerkning. 2=Tvilsom funksjon/slitt. 3=Fungerer ikke.

SKROG

1

2

3

ANMERKNING

1

2

3

ANMERKNING

1

2

3

ANMERKNING

1

2

3

ANMERKNING

1

2

3

ANMERKNING

Overflate
Bunn (under vannlinje)
Bunnstokker/avstivere
Akterspeil
Kjøl
Ror
Trimplan
Skroggjennomføringer
Logg/ekkolodd-givere

DEKK OG OVERBYGG
Dekksoverflate
Overbygg
Vinduer, ventiler og lister
Luker og «skylights»
Kryssholt og pullere
Rekker og stiger

DEKKSGJENNOMFØRINGER
Drivstoff påfylling
Vann påfylling
Dekksbeslag
Drivstoff tank

KALESJER
Sprayhood
Sittebrønn
MOTOR
Motorinstallasjon (inkl lekkasjer)
Gangtid (antall timer)
Sist service (dato, hvem)
Drivstoffsystem
Motorinstrumenter
Maks turtall v/prøvekjøring
Maks fart v/prøvekjøring
Oljenivå motor
Kjølevann slanger
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Tilstanden vurderes og krysses av basert på vurderingskategoriene:
1=Uten anmerkning. 2=Tvilsom funksjon/slitt. 3=Fungerer ikke.
STYRING
Funksjon
Autopilot

1

2

3

ANMERKNING

GIR/AKSLING
Gir
Aksel tetning/gjennomføring
Oljenivå girkasse
Propeller
Sist service (dato, hvem)

1

2

3

ANMERKNING

ANKERVINSJER/THRUSTERE
Ankervinsj i baug
Ankervinsj akter
Baug thruster/propell
Annet

1

2

3

ANMERKNING

RIGG/SEIL
Masterør
Mastebeslag/innfestning
Bom (til hovedseil)
Spinnakerbom
Spinnakerbom-feste
Rigg vaier/stag
Fall
Vinsjer
Avlastere
Storseil
Forseil 1
Forseil 2
Forstagsrulle
Spinnaker
Gennaker
Annet

1

2

3

ANMERKNING
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Tilstanden vurderes og krysses av basert på vurderingskategoriene:
1=Uten anmerkning. 2=Tvilsom funksjon/slitt. 3=Fungerer ikke.
EL-INSTALLASJON OG
NAVIGASJONSUTSTYR
Batteri installasjon
El. panel/sikringsskap
Landstrøm-anlegg
Jordfeilbyter
Batterilader
Skilletransformator
El. generator
Lanterner, horn
Vindusviskere, spyler
Lensepumper
Varmvannsbereder
Varmer
Kjøleskap
Kartplotter
Radar
Annet

1

2

3

ANMERKNING

GASS-INSTALLASJON
Tetthetskontroll
Slanger
Ledninger

1

2

3

ANMERKNING

ANNET
Innredning, skott, skap
Toalett installasjon
Brannslukkere
Redningsflåte

1

2

3

ANMERKNING
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