BÅDEJER

Der kan være mange faldgruber,
når du køber brugt båd – både
juridiske og tekniske. SEJLER
laver et grundigt bådtjek og ser
på juraen bag et bådkøb.

Joakim Rechnitzer, joakim@sejlsport.dk
Når der handles båd, er der oftest mange
følelser involveret. Køber er i gang med at
virkeliggøre sin drøm, mens sælger er ved at
skille sig af med et kært eje. I sådan en situation er det vigtigt at holde styr på både
det juridiske og det praktiske.
Når I har fundet familiens kommende
båd, så handler det om at være helt sikker
på, at båden passer til jeres behov, før I

IDENTIFICER BÅDEN
Båden kan identificeres ved et
CIN-nummer (Craft Identification
Number), der findes på både bygget
fra 1998 og frem. Nummeret skal
stå på agterspejlet eller på bagbord
side af agterenden. Både bygget før
1998 kan også være identificeret
med et byggenummer placeret på
en byggeplade indvendig i kistebænke eller agterspejl, og hvis båden
er i Skibsregisteret ved et såkaldt
OU-nummer.
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sætter gang i den tekniske undersøgelse.
Allerede ved første kig får man hurtigt en
fornemmelse af bådens stand.
”Den generelle stand kan oftest vurderes ud fra, hvordan båden ser ud. Er dækket
grønt af alger, er motorrummet sort af sod,
og er kistebænken en rodebutik, så er det
nok ikke vedligeholdelse af båden, der har
taget mest af sælgers tid,” fortæller Lars T.
Olsen fra baadtjek.dk.
Lars T. Olsen rådgiver og gennemfører

bådsyn for kunder, der ønsker hjælp ved
bådkøb. En professionel gennemgang af
båden koster i gennemsnit 3-5.000 kr., men
der er store prisforskelle, alt efter om båden både skal testsejles og desuden tjekkes
på land. Kunden får efter gennemgangen
en udførlig rapport om bådens dokumenter
og stand.
”Når du køber brugt båd, vil der altid
være ting, som du ikke kan tjekke på forhånd. Ved ejerskifte vil forbrugsmønstret
for båden også ændre sig, og det vil kunne
vise sig i skader, der som oftest relaterer
sig til bådens alder,” lyder det gode råd fra
Lars T. Olsen til nye bådejere om at vurdere
bådens stand i forhold til alder.
Er sælger også ejer?
Det første, du skal gøre, er at søge dokumentation for, at der er tale om den rigtige
båd, samt at sælger også er den retmæssige ejer af båden. Et ejerbevis for båden
viser, om der er eventuelle medejere, der
i givet fald også skal godkende salget. Er
det arvinger, der sælger en båd, kan det
retmæssige salg dokumenteres ved en
skifteretsattest. Undersøg ligeledes, om der
er lån i båden – dette vil være registreret i
Søfartsstyrelsens skibsregister.

gør båden
forårsklar nu!
Jotun bundmaling kan påføres, når
du tager båden på land i efteråret
Så er den klar til at sætte i vandet, når foråret
kommer. Båden kan stå på land i op til 9 mdr.
med Jotun bundmaling.

Undersøgelsen
Jo større kendskab, du får til båden ved den tekniske undersøgelse,
jo bedre stillet er du, inden købet gennemføres.
Derfor bør du altid – før du køber båden – få den på land til
undersøgelse og desuden gennemføre en eller flere prøvesejladser.
Tænk på, at du heller aldrig kunne drømme om at købe en bil uden at
have prøvekørt den.
”Vi ser desværre,
at mange vælger at
købe båd, uden at den
er prøvesejlet eller
4 VIGTIGE RÅD
undersøgt grundigt.
Står båden på land
om vinteren, så få det
med som en betingelse i købskontrakten,
at den prøvesejles
ved først mulige
lejlighed,” siger Lars
T. Olsen.
Han viser her
SEJLER sin tjekliste
over, hvad en teknisk
undersøgelse som minimum bør indeholde.

Se tjeklisten på
næste opslag

– FØR DU HANDLER
• Få dokumentation for bådens
ejerforhold, herunder evt.
restgæld
• Før købet skal båden tjekkes
grundigt på land og vand
• Lav en tjekliste – så du ikke
glemmer eller overser vigtige
detaljer, før du handler
• Få forbehold og andet relevant
med på slutsedlen før overdragelsen af båden
Få flere gode råd på
sejlsport.dk/bådejer

Forhandles i alle bådudstyrsbutikker

Jotun nonStop VK bundmaling
• Selvpolerende
• Unik effekt mod begroning
• Ingen afskrabning eller slibning
• Op til 45 knob til alle bådtyper
(på alubåde må bruges grå og hvid)
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Tjeklisten
Som allerede nævnt bør båden gennemgå en grundig teknisk undersøgelse
inden købet. Mens undersøgelsen er i gang, bør ejeren være til stede, så I sammen gennemgår bådens stand. Båden undersøges både over og under dæk.
Undersøgelse af skroget kræver, at båden kommer på land.
Tjeklisten kan bruges både til sejl- og motorbåde, hvor nogle punkter dog
bortfalder ved sidstnævnte.

SKROGET

OVER DÆK

Skader og reparationer – se om der
er synlige skader eller reparationer på
skroget over og under vandlinjen.
Osmose – det kan være svært at
konstatere, om båden har osmose. Især
hvis der er mange lag bundmaling på
bunden. Så vær ekstra grundig med undersøgelsen af skroget under vandlinjen. Lav evt. en fugtmåling og benyt dig
af en fagmand, hvis du er i tvivl.
Grundstødninger – selv små grundstødninger kan svække en konstruktion
alvorligt. Når båden tages på land, så
hold øje med området bag kølen, når
den sænkes ned på en klods. Er der
bevægelse, kan skroget være svækket
– kølen kan også ”gabe” på forkanten.
Tjek under og på forkanten af kølen
samt bagkanten af kølens indfæstning
til skroget for tegn på ridser/huller/buler – skrab evt. lidt bundmaling af.
Delaminering – buler skroget eller
roret, kan det være delamineret.
Roret kan også være utæt, hvilket
kan betyde, at det enten har været
flækket eller på anden måde svækket i
konstruktionen.
Ror – tjek roret for slør. Er lejerne af
nylon, kan der være ekstra slør, hvis båden har stået på land længe – bemærk,
der vil altid være noget slør i roret på
en ældre båd.
Motorben/propel – er den indvendige
membran i god stand, og er der slup i
akslen? Kølevandsindtaget skal også
være frit. Slår du forsigtigt med en
hammer på propellen, skal den gerne ”synge”. – Hvis den ikke ”synger”,
kan der være en revne eller træthed i
metallet.
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Dækket – gå en tur rundt på dækket
og se, om det fjedrer eller er ”blødt”.
Især i ældre både kan der være problemer med et sandwich-dæk.
Utætheder – der er mange kilder til
utætheder i dæk og cockpit på en båd.
Er teakdækket skruet på, så er det
altafgørende, at noderne er tætte.
Kommer der vand under dækket, vil
det også komme videre via de mange skruehuller til underdækket eller
kernematerialet og derigennem give
problemer på længere sigt.
Tjek for utætheder ved luger og vinduer
samt omkring beslag monteret på dækket. Luger og vinduer skal også være i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Som hovedregel skal man kunne gå på
lugen, uden der sker noget ved det.
Mast og rig – tjek mast, vantskruer,
terminaler, røstjern og søgelænder for
svaghedstegn. Er båden ikke sejlet i
hård vind gennem flere år, kan riggen
se fin ud, men så snart der kommer
tryk på den, kan dét forhold ændre sig.
Dæksudstyr – virker spil, aflastere og
blokke? Er der tegn på brud og mislyde,
skal udstyret måske snart udskiftes.

1. Rustne kølbolte kan være tegn på, at der er overgang i den elektriske installation.
2. En revne i bundstokken kan være tegn på, at båden har været på grund.
3. Råd i apteringen kan nemt gemme sig bag lister eller i bunden af skabet.
4. En gennemtæret lydpotte holder ikke i mange år.
5. Gasinstallationer som denne er ikke dækket af forsikringen ved eksplosion. Også reserveflasker skal være i
lufttæt kasse med dræn.
6. Bed sælger om at tømme kistebænkene på forhånd, så du kan inspicere båden ordentligt.
7. Er teakdækket utæt, vil vandet svække dækkets konstruktion.
8. Krakeleringer i gelcoaten omkring røstjernene skal undersøges nærmere.
9. Gennemgå skrogets tilstand under vandlinjen – især ror og køl.

UNDER DÆK
Elinstallationer – efterse, om der er
tæring i elinstallationen, det ses især i
samlinger. Se om landstrøm og batteri
virker. Tjek også strømforbruget.
Ventiler – søventiler skal være i god
stand og skal kunne lukkes. Tjek også,
om der er spor af tæring på holdingtanken – og tjek, at toilettet virker. Test
om lænsepumpen virker, som den skal.
Konstruktion – under dæk tjekkes
bådens konstruktion ved skotter,
bundstokke og kølbolte. Er der rust på
kølboltene, er det tegn på overgang i
elinstallationen. Undersøg om skotterne
er fæstnet ordentligt til skroget. Skader ved bundstokkene kan være tegn
på grundstødning. Skrogets samling
kan som regel ses inde i skabene. Er
der rust på kølboltene, er det tegn på
overgang i elinstallationen. Mastefod
og mastens bund samt røstjern tjekkes
også under dæk.
Motor – bådens motor skal gennemgås grundigt. Med motornummeret kan
man hos importøren få oplyst motorens
alder. Følgende bør tjekkes: standen af
membranen for motorer med sejldrev
og stævnrørspakningen for almindelige
akselinstallationer, gear- og motorolie.
Ved testsejlads testes gear, styring og
køling. Er du i tvivl om motorens stand,
så søg bistand hos en mekaniker.

ALT DET ANDET
Udstyrsliste – når du køber båd, følger der som regel en lang udstyrsliste
med. Tjek, at alt er om bord, og at det
virker, som det skal.
Sikkerhedsudstyret – følger der
sikkerhedsudstyr som redningsflåde
eller nødraketter med båden, så se på
datoerne for ompakning og udløb.
Gasinstallationen – rigtig mange
både sejler rundt med ulovlige gasinstallationer i ankerbrønden, kistebænken eller under dæk. Gasflasken
skal stå i en gastæt kasse med
dræn – dét er et forsikringskrav.
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Din ret ved ”skjulte fejl og mangler”
”Købt som beset” er et
velkendt forbehold ved bådhandler. Men ingen sælger kan
fjerne din ret til at klage over
skjulte fejl og mangler. SEJLER
opremser her nogle regler, du
bør kende, før du handler båd.

Når du som privatperson handler båd, er det
vigtigt at skelne mellem to typer af handler
– civilkøb og forbrugerkøb. Det har betydning for, hvordan en sag om skjulte fejl og
mangler skal håndteres.
Civilkøb
Civilkøb er en handel mellem to private
personer. Det vil sige to personer, der ”står
lige”, når det gælder deres forudsætninger
for at indgå en handel. Ved civilkøb gælder:
•
•
•

•

•

•

Sælger er forpligtet til loyalt at oplyse
alle forhold omkring båden.
Køber har pligt til at undersøge båden i
forbindelse med købet.
Køber kan ikke klage over forhold, som
han var bekendt med eller burde være
bekendt med ved købet.
Køber skal rettidigt klage over fejl, som
opdages i forbindelse med undersøgelsen
af den købte båd.
Køber kan klage over en fejl, som han
senere opdager, men det skal dog være
en fejl af sådan en karakter, at han ikke
kunne forventes at finde den ved undersøgelsen i forbindelse med salget.
Køber skal rettidigt klage over en fejl
eller mangel ved båden. ”Rettidigt” betyder her straks, når fejlen er opdaget.

”Købt som beset”
Det velkendte forbehold ”købt som beset”
eller andre forbehold ændrer ikke på ovenstående. Sælger kan ikke benytte forbeholdet til at fraskrive sig ansvaret for en
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fejl, som køberen ikke
kunne opdage ved en
undersøgelse i forbindelse med handlen.
Forbrugerkøb
Forbrugerkøb er, når
handelen foregår mellem
en privatperson og en erhvervsdrivende, eller hvis købsaftalen
er indgået for eller formidlet af en bådhandler på vegne af en privatperson.
Her har parterne som udgangspunkt
forskellige forudsætninger. Derfor er der i
Købeloven nogle bestemmelser, der beskytter privatpersonen som den ”svage” part
i handelen. Det gælder bl.a. reglen om to
års reklamationsret – den findes ikke ved
civilkøb.
En anden forskel er, at man ved forbrugerkøb ikke er forpligtet til straks at reklamere, når man opdager en fejl eller mangel.
En tredje væsentlig forskel er, at køber ikke
er forpligtet til selv at undersøge båden før
købet. Ved forbrugerkøb gælder:
•
•

•

•

Sælger er forpligtiget til loyalt at oplyse
alle forhold omkring båden.
Køber kan ikke efterfølgende klage over
fejl/mangler, som han er blevet gjort
bekendt med i forbindelse med købet.
Køber er ikke forpligtiget til selv at foretage en grundig undersøgelse af båden i
forbindelse med handelen.
Hvis køber lader båden undersøge i
forbindelse med handelen, kan han ikke

•

•

efterfølgende klage over fejl, som undersøgelsen afslørede.
Fristen for at klage over en fejl starter
først, når køber opdager fejlen. Klager
man inden for to måneder, efter man
har opdaget fejlen, er man altid rettidig.
Købeloven foreskriver en ultimativ frist
for at klage på to år.

”Købt som beset”
Sælger kan heller ikke ved forbrugerkøb
benytte salgsforbeholdet ”købt som beset”
som argument for ikke at behandle klager
over fejl og mangler ved båden. Køber kan
altid argumentere med, at der er givet
vildledende oplysninger, at sælger ikke loyalt
har oplyst alle forhold, eller at båden er i
ringere stand, end køber har haft grund til
at regne med.
Handelskøb
For god ordens skyld skal nævnes, at der
foruden civilkøb og forbrugerkøb også
findes en tredje kategori – handelskøb – der
gælder ved handler mellem to professionelle
parter.

