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De aankoop of verkoop van een boot is niet iets wat u regelmatig doet en er is veel geld 
mee gemoeid. Daarom is het fijn om te weten met wie u zaken doet. Jachten bemiddelen 
is immers mensenwerk, geen twee bedrijven zijn hetzelfde. Met wie gaat u in zee? Via 
internet kunt u zich verdiepen in twee categorieën achtergrondinformatie over bedrijven en 
hun staf. Dat zijn in de eerste plaats lidmaatschappen van brancheorganisaties die voor-
waarden verplicht opleggen, toelatingsnormen hanteren en klachtenprocedures kennen. 
In de tweede plaats is er mond-tot-mond reclame, die u achterhaalt als u googelt op de 
bedrijfsnaam plus woorden als ‘review’, ‘beoordeling’ of ‘recensie’. Die lidmaatschappen 
zijn nuttig, bieden houvast en het is positief dat de brancheverenigingen investeren in ver-
dere professionalisering van de beroepsgroep. Maar ondergetekende kent tientallen voor-
treffelijke jachtmakelaars die helemaal nergens lid van zijn. De andere categorie, de reviews, 
vindt u volop op internet, maar tot nu toe niet over jachtmakelaars. Daar brengt YachtFocus 
verandering in. 

Op YachtFocus.com staan de lidmaatschappen van brancheverenigingen bij elk bedrijf 
vermeld. Daar voegen wij nu mond-tot-mond reclame aan toe. Bij elke makelaarsboot 
staat bij de contactgegevens een link naar de reviews over dat bedrijf. Het systeem werd 
zojuist gelanceerd dus op het moment dat we dit schrijven zijn nog niet veel reviews online. 
Daarom roepen wij alle lezers op om mee te doen; laat uw stem horen en adviseer uw 
medewatersporters. Elke koper of verkoper kan zijn jachtmakelaar beoordelen vanuit zijn 
geverifieerde YachtFocus-account, die u rechtsboven in het scherm aanmaakt. Ingezonden 
beoordelingen worden door ons na goedkeuring gepubliceerd. De voorwaarden om mee te 
doen leest u op www.yachtfocus.com/reviewvoorwaarden.html. 

Tot slot nog een kleine tip. Hoe goed bedrijven ook mogen worden beoordeeld, een te 
dure boot krijgen zij nooit verkocht in dit tijdperk waarin internet de markt transparant 
maakt. Zelfs nu de markt aantrekt blijft het zaak om niet te hoog in te steken met de vraag-
prijs. Uiteindelijk gaan overvraagde jachten na de onvermijdelijke reeks prijsverlagingen weg 
voor minder dan ze hadden opgebracht met een scherpe prijsstelling vanaf dag één.

          Jan-Pieter Oosting


