Boat2share maakt booteigendom zorgeloos en betaalbaar.

Hoe werkt het?

”Die boot is de slechtste investering die ik ooit heb gedaan.”
Dit is een standaard opmerking die booteigenaren vaak tegen elkaar maken.

Boat2share biedt 2 producten:

Dit komt omdat men vaak niet genoeg tijd kan doorbrengen op de boot in verhouding tot het
bedrag dat deze boot elke maand kost. Gemiddeld wordt er met een boot, per seizoen 4 tot 5
keer gevaren. De rest van de weken ligt de boot stil tegen een hoog vast maandbedrag. Om
van de watersport te genieten, huren veel mensen een boot tegen hoge tarieven. Dit is uiteindelijk
goedkoper en veroorzaakt minder kopzorgen.
Hoe maakt Boat2share booteigendom betaalbaar?
De kosten van een boot worden gereduceerd als men de kosten van de boot en het eigendom
deelt. Tevens zijn er ﬁscale mogelijkheden waardoor een boot bezitten aantrekkelijker gemaakt kan
worden voor zowel particulieren als bedrijven.
Hoe maakt Boat2share booteigendom zorgeloos?
U betaalt als bootbezitter bij Boat2share een vast maandbedrag waarin alle kosten van het booteigendom zijn opgenomen. U hoeft geen persoonlijke lening aan te gaan met een ﬁnanciële instelling waardoor u in uw ﬁnanciële ﬂexibiliteit wordt beperkt. U loopt dan ook geen enkel risico dat de kosten van
het bootbezit zullen oplopen. In geval van schade wordt dit kosteloos door Boat2share gerepareerd.
Boat2share biedt u een ﬂexibel booteigendom dat kan worden omgezet en waar nodig opgezegd. Elke
keer als u aan boord stapt van uw eigen boot zal deze zijn schoongemaakt en klaar liggen om weg
te varen. U hoeft geen contact te hebben met de mede-eigenaren om zaken betreffende de boot te
bespreken. Een medewerker van Boat2share is uw enige contact als het gaat om vragen en opmerkingen aangaande uw eigen boot.

Het BoatSharing product
De doelstelling van dit product is de tijd en de kosten te delen met andere mede-eigenaren.
U kunt u inschrijven op de website van Boat2share(www.boat2share.com).
Daar kunt u al uw eisen en wensen betreffende uw booteigendom invullen. Op basis daarvan zoeken
wij mensen met vergelijkbare eisen en wensen. De boot zal aangekocht worden door Boat2share.
Het daadwerkelijke eigendom van de boot zal komen te liggen in een gesloten Commanditaire Vennootschap. U zal deeleigendom verkrijgen van de Commanditaire Vennootschap en dus ook van de
boot. U hoeft dus geen persoonlijke lening aan te gaan voor participatie in het Boat2share concept.
U betaalt één vast maandbedrag. Dit maandbedrag omvat alle kosten die het booteigendom met zich
meebrengt. U weet dus precies waar u aan toe bent. Bij de start van uw booteigendom betaalt u 12
maanden vooruit. Deze betaling geeft u het recht het 5 jarige contract eerder te beëindigen met een
opzegtermijn van 12 maanden. Na elk gebruik zal de boot worden schoongemaakt en weer vaarklaar
worden gemaakt.
Het BoatCorporate product
De doelstelling van dit product is gebruik te maken van de ﬁscale voordelen die de Nederlandse wet
biedt. Dit voordeel is aanzienlijk voor particulieren en nog groter voor bedrijven. Middels het concept
van Boat2share is het mogelijk een boot zonder BTW aan te kopen. Tevens biedt het de mogelijkheid
om de kosten, van uw reeds in eigendom zijnde schip dan wel nog in te kopen schip, geheel door uw
bedrijf te laten betalen. Boat2share stuurt uw bedrijf dan periodiek een factuur waarin alle kosten
voor het booteigendom zijn opgenomen.
Voor het mogelijk maken van deze constructie richten wij een Commanditaire Vennootschap op met
een winstoogmerk. Dit winstoogmerk zal worden verkregen door het opzetten van een charter CV.
Tevens kunnen wij uw bedrijf verschillende diensten aanbieden: events, management trainingen,
klanten uitjes, etc. Dit alles op uw eigen boot!
“De Commanditaire Vennootschap-structuren van Boat2Share zijn ﬁscaal gecontroleerd door Jongbloed Fiscaal Juristen.”

Services inbegrepen:
Aanschaf van uw boot.
Notariskosten.
Inschrijfkosten van het kadaster.
Liggeld van uw boot.
Winterstalling.
Verzekering van uw boot.
Onderhoud aan uw boot.
Afschrijving.
Courtage verkoop van het schip.
Verhuur van boot, indien gewenst.
Schoonmaakkosten
Vaarklaar maken.
Bezetting management.
Ieder half jaar een ﬁnancieel overzicht van onderhoud en afschrijving.
Een maal per jaar een ﬁnancieel overzicht opgesteld door een erkend register accountant.
Optionele Services:
Boot bevoorraden (eten en drinken op bestelling).
Boot klaarleggen in andere haven dan thuishaven.
Boot voorzien van logo van bedrijf.
Boot voorzien van schoon linnengoed.
Boot voorzien van bemanning.
Zeilinstructie.
Zeil instructie dove eigenaren en/of bemanning (met tolk NGT/NmG).
Personeel en/of klanten events, management trainingen.

De producten van Boat2share zijn tot stand gekomen in samenwerking met:
Credion “De onafhankelijke ﬁnancieringsdeskundige voor ondernemers.”
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“De onafhankelijke ﬁnancieringsdeskundige voor ondernemers.”
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