The service
Valuation
De waarde van een schip is een belangrijk gegeven. Voor de hoogte van de verzekerde
som bijvoorbeeld, als u uw boot heeft gemoderniseerd, beter uitgerust of laten refitten.
Maar ook bij aan- of verkoop, financiering, belastingzaken en boedelverdeling bij
echtscheiding of overlijden is een actueel taxatierapport van belang. Taxeren is een vak.
Gelukkig hebben de deskundige taxateurs van DCI jarenlang ervaring met de waardering
van pleziervaartuigen, passagiersschepen, beroepsvaartuigen, woonboten en andere
drijvende objecten. En handelen zij met gevoel voor uw situatie.

Survey
Onze jachtexperts inspecteren jachten. Veel en vaak. Niet zo vreemd als u bedenkt waar
u allemaal op moet letten wanneer u een boot koopt: prijs, kwaliteit, model, uiterlijk.
Maar ook op zaken die u meestal zelf niet kunt beoordelen: zeewaardigheid, constructie,
stabiliteit en kwaliteit en inbouw van de onderdelen. De deskundigen meten het
onderwaterschip met professionele apparatuur, inspecteren de motor, controleren bouw
en reparatie of doen een osmoseonderzoek. U kunt DCI ook uw (ver)bouwplannen laten
beoordelen of mee laten denken over de afhandeling van een uit de hand gelopen
opdracht. Vindingrijk en vernieuwend als we zijn, komt er altijd een passende oplossing.
Inspection and mediation
Het kan ook ú overkomen. Ondanks goede voorbereiding en gedegen overeenkomsten
krijgt u met de andere partij onenigheid over bouw, uitvoering, oplevering, werking of
financiële afhandeling van het schip. Dan kunt u direct een jurist inschakelen. Maar u
kunt ook proberen eerst samen een oplossing te vinden door geschillenbemiddeling of
deskundigenonderzoek. En dat kunt u onafhankelijk classificatiebureau DCI wel
toevertrouwen.
Onze experts en juristen handelen ingewikkelde en stress veroorzakende zaken
vakkundig voor u af. Bovendien kan ons onderzoeksrapport nuttig zijn als degelijke basis
wanneer er toch een juridische procedure volgt. Bij bindend advies van DCI verklaren
partijen vooraf akkoord te gaan met het oordeel van onze deskundige. En dat scheelt
kostbare en slepende procedures.
Overigens voeren wij deskundigenonderzoeken regelmatig in opdracht van een advocaat
of rechtbank uit.

DCI,

leading in knowledge

