
 

 

 
 

Hulplijst voor tijdens de check-in 

 

De check-in is een uitgebreide procedure waarbij het hele schip met jou (de 
schipper) wordt doorgenomen. Het kan handig zijn om een medereisgenoot te laten 
meekijken. Samen onthoud je immers meer dan in je eentje.  

 

Om enige houvast te geven, noemen we hieronder een aantal punten die 
belangrijk zijn om op te letten: 

- Loop met de eigenaar of plaatselijke verhuurder de inventarislijst punt voor punt door 

- Zijn er onduidelijkheden, vraag dan altijd door. Je kunt nu nog zaken opmerken, en 

eventueel kosteloos laten repareren 
- Teken pas voor akkoord als al je vragen beantwoord zijn en je akkoord bent met de 

staat van het jacht 

- Controleer de zeilen op scheuren. Rol ze dus uit of hijs ze. In de meeste gevallen zal 
de eigenaar van het schip hier zelf mee komen of erbij helpen. 

- Controleer of alle pompen werken (ook in natte cel) 
- Controleer of alle noodvoorzieningen aan boord zijn 

- Controleer of alle verlichting (binnen en buiten) het doet 
- Controleer of er speling zit op het stuurwiel 

- Controleer of de dinghy niet lek is (blaas hem bijvoorbeeld op aan het begin van de 
check-in, en controleer de of hij nog net zo vol is aan het einde) 

- Controleer de werking van de buitenboordmotor, indien aanwezig 

- Vraag waar alle filters (water, diesel en olie) zitten, en of er reserve aanwezig zijn 
- Vraag waar de zekering van de ankerlier zit 

- Is er een reserve gastank? 

- Hoe lang is de ankerketting? 
- Is de ankerketting geborgd aan het einde? 

- Vraag naar een duikrapport. Alle jachten worden na terugkomst in de haven vaak 
gecontroleerd op bodemschade door een duiker 

- Tel alle zwemvesten, lifelines, landvasten, en stootwillen en vermeld de aantallen op 
de inventarislijst. 

- Als je het formulier tekent, vermeld dan altijd: 

- waar eventuele schades zich bevinden (tekenen) 
- of het jacht schoon is 

- de stand van de motoruren teller (ivm verbruik en afgevulde dieseltank). 
Staat de meter op 4/4 (vol)? 
 

 
Als geheugensteun kun je eventueel hieronder de stand van de motoruren noteren: 

 
 

De hierboven genoemde punten zijn puur bedoeld om enkele zaken aan te stippen die 

belangrijk kunnen zijn. Het is natuurlijk naar eigen inzicht om te bepalen wat voor jou 
belangrijk is. Wij wensen je een hele fijne vakantie! 

 


