Commentaar

De zon schijnt in de
botenbranche

COLOFON

De gezichten van de botenhandelaren staan weer op vrolijk. Met de belangrijke beurzen
Boot Düsseldorf, Boot Holland en de Belgian Boat Show achter de rug, horen we dat er
volop boten gekocht worden. Nu is de markt voor tweedehands aanbod in aantallen nooit
slecht geweest, alleen daalden de vraagprijzen hard tijdens de crisis. Dat deed de jachtmakelaars pijn, want de commissiebedragen daalden mee. Nieuwbouwboten konden niet
zakken in prijs; er zit nu eenmaal een bepaald aantal uren in de bouw van een schip en dat
kan hoogstens een beetje omlaag met simpeler bouwtechnieken en eenvoudiger materialen. Nieuwe boten werden relatief duur ten opzichte van gebruikte en dat tezamen met
de bezuinigende consumenten bracht voor menige werf zware tijden. Dat is nu anders.
Werven met innovatiekracht zetten scherp geprijsde modellen in de markt en doen goede
zaken nu de verkoop opleeft.
Het gebrek aan goed tweedehands aanbod doet zich steeds meer voelen. Er is schaarste
ontstaan doordat een groot deel van de prima onderhouden Nederlandse vloot naar het
buitenland verkocht werd, terwijl sinds 2008 nauwelijks nieuwe boten van stapel liepen.
De jachtmakelaars ontvangen u met open armen als u aankomt met een courant jacht.
Verdere prijsdalingen verwacht YachtFocus niet meer. Dat is achter de rug, behalve misschien voor echt oude boten (van vóór de eeuwwisseling) en voor boten met achterstallig
onderhoud. 2016 is het beste moment van het voorbije decennium om uw boot te verkopen. Gaan de tweedehands prijzen dan misschien stijgen naar de niveaus van vroeger?
Nee, wij denken van niet. Booteigenaren worden gemiddeld steeds ouder. Alle brancheorganisaties voorspellen dat een grote groep 70- en 80-jarigen komend decennium definitief stopt met varen. Dat doet het aanbod toenemen. Ons advies: wees die hausse vóór.
Als u overweegt te verkopen dan zitten de jachtmakelaars op de landkaart op pagina 14
tot en met 17 van dit blad voor u klaar met koffie en een goed verhaal over wat zij voor u
kunnen betekenen.
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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

40

77

80

82

82

98

prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
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