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39% méér bezoeken
op YachtFocus.com
Of de economie weer in de lift omhoog zit? Jazeker, zo zeggen de harde getallen.
YachtFocus trok in augustus van dit jaar 39% extra bezoeken op haar sites vergeleken
met een jaar eerder. Deze maand werd er 190.000 keer een online bezoek gebracht door
mensen met belangstelling, en dat is méér dan ooit. De groei hebben we te danken aan
de betere werking van onze vernieuwde website en ook aan het lanceren van buitenlandse
varianten, die op internationale kopers zijn gericht. Daarnaast hebben we het idee dat méér
mensen willen starten met varen of een andere boot zoeken. Watersport leeft weer! Van
onze deelname aan buitenlandse botenbeurzen weten we zeker dat Europeanen blij verrast zijn over de lage bootprijzen in Nederland en de goede staat van onderhoud van de
Hollandse vloot. Door het uitdelen van ons blad op die beurzen, trekken we ze naar het
online botenaanbod op YachtFocus.
Veel schippers die al jaren overwegen de boot te verkopen, hebben gewacht op dit
moment. Het was een kopersmarkt. Intussen zijn zoveel boten naar het buitenland verkocht dat het aanbod schaarser wordt. Langzaam kantelt de situatie en hoeven eigenaren
niet meer serieus over elk bizar laag bod na te denken. Vooral de waarde van recente
jachten, te water gelaten vanaf 2009, blijft mooi stabiel. Een verkopersmarkt is het nog
niet. Wel is nu elke goed onderhouden boot, mits realistisch geprijsd, snel verkoopbaar.
Wilt u uw boot verkopen, dan is de tijd aangebroken om in actie te komen. Praat eens
met een van de bedrijven op pagina 14 tot en met 17 in dit blad. Of neem de verkoop zelf
ter hand met het formulier op pagina 37 of, sneller nog, geef uw advertentie online op bij
YachtFocus.com. Doe dat op tijd, dan wordt uw advertentie uitgedeeld op Boot & Fun in
Berlijn in november. Succes verzekerd, zeker nu!

YachtFocus Media
Bezoek: Binderij 7b
Post: Postbus 182
1180 AD Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
F +31 (0)20 647 6446
E info@yachtfocus.com
Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Grouwstervlet 13.50 AK, Jachtwerf Grouwstervlet,
zie pagina 105
Dit nummer
Oktobernummer 132
Hanseboot Special
Volgend nummer
Novembernummer 133
Boot en Fun Berlin Special
Jaarplanning: zie www.yachtfocusmedia.nl
YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens,
watersportwinkels, werven en dealers
en botenbeurzen.
Met ANWB-logo op de voorzijde naar
abonnees en in losse verkoop
gebundeld met de Waterkampioen.
Persberichten
Met hoge resolutie foto
naar redactie@yachtfocus.com
Credits
Senefelder Misset
Bas Mulder
Francis Kwateng
Judith Coevert
Jeroen Kraan
Marijne van Meerlant
Nathan Bommezijn
Rezsö Zsigmond
		
Susanne van Klink
Tinoush Zandi
Redactie
Valérie Sambrink Sanderink
		
redactie@yachtfocus.com
Verkoop Jan-Pieter Oosting 06 24510303
		
info@yachtfocus.com
Gerda van Manen 020 456 0995
gerda@yachtfocus.com
Druk
Medewerkers

Jan-Pieter Oosting

Inhoudsopgave
6
10
14
18
26
28
30
34
36

Commentaar
Watersportnieuws algemeen
Vestigingskaart en adressen
werven en jachtmakelaars
CharterFocus
RefitFocus
Artikel CED Expertise
MarinaFocus
Artikel Hanseboot Hamburg
Formulier particulieren

38
74

Zeilboten nieuw en gebruikt
Platbodems, klassieke en
ex-beroeps zeilschepen
76 Klassieke en ex-beroeps
motorschepen
78 Sloepen en sportboten nieuw
90 Sloepen en sportboten
gebruikt
90 Motorboten nieuw en gebruikt
158 Adverteerdersindex

Copyright
Copyright WorldYacht BV 2015. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
WorldYacht BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades
voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele en andere
informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met de
aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen.
Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

6

zeiljachten

platbodems

ex-beroeps

sloepen

sportboten

motorjachten

38

74

76

78

78

90

YachtFocus Magazine 132 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

