Commentaar

Handig: watersportdiensten
online op YachtFocus.com
Een bekend grapje in de botenbranche luidt dat wie daarin zijn beroep heeft, zelf nooit
vaart door tijdgebrek. Daar zit wel wat in, weet ons YachtFocus-team. Voor het genot van
de honderdduizenden watersporters is een complete bedrijfstak dag en nacht in touw.
Volgens branchevereniging HISWA staan ruim 20.000 professionals garant voor uw vaarplezier, verdeeld over 4.000 bedrijven. Veel van die onmisbare dienstverleners die we allemaal wel eens een keer nodig hebben, vindt u in YachtFocus Magazine. Enkele jaren geleden startten we de rubrieken RefitFocus voor klus- en onderhoudsbedrijven, MarinaFocus
voor jachthavens en CharterFocus voor jachtverhuur. Deze rubrieken groeien, reden waarom we ze nu bij elkaar gezet hebben in het aparte ‘Diensten-katern’ achterin dit blad.
Ook nieuw is dat wij dienstverleners vanaf nu óók op internet in het zonnetje zetten, vanzelfsprekend op onze bekende botensite YachtFocus.com. Onder de knop ‘Diensten’ aan
de bovenzijde van uw scherm vindt u handige landkaarten en een adressengids voor alle
mogelijke watersportdiensten. Dat is niet alleen nuttig bij het proces van aan- of verkoop
van een boot, maar bijvoorbeeld ook als u aan boord, via uw smartphone, een professional
nabij zoekt. Elk bedrijf dat meedoet, wordt uitgebreid beschreven in een online artikel vergezeld van foto’s, bedrijfsfilm, PDF-brochures en natuurlijk contactgegevens. De diensten
die het bedrijf verleent worden ook elk apart beschreven*. YachtFocus.com is er dus niet
alleen voor de bootaankoop, maar voor alles wat verder komt kijken bij het varen. Wij wensen u een heerlijk seizoen op het water toe!
N.b. als u uiterlijk 13 april uw boot adverteert, dan profiteert u van onze deelname aan de
grootste Duitse botenbeurs te water, Hanseboot Ancora, waar we YachtFocus Magazine
uitdelen. Zoals bekend kopen Duitsers graag boten van Nederlanders. Uw boot opgeven
kan online op YachtFocus.com of via het formulier op pagina 28. Van harte aanbevolen als
u nog vóór de zomer een nieuwe eigenaar voor uw boot wenst!
Ad *: Afbouw; Bootrecycling en demontage; Bouw complete boten; Cascobouw /
Laswerk; Hellingen en kranen; Importeurs; Installatiewerk aandrijving; Installatiewerk
elektra; Jachtbemiddeling; Jachtverhuur; Mediation; Refit; Reparatie & onderhoud; Schade
expertise; Schilderwerk; Taxeren; Timmerwerk; Transport; Verkoop onderdelen en componenten; Winterstalling / Ligplaatsverhuur.
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met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen.
Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
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prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
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