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Het grootste botenaanbod van
Nederland

COLOFON

YachtFocus Magazine is al enkele jaren het botenblad met de meeste boten te koop.
Afgelopen jaar werden wij ook op internet de botensite met het grootste botenaanbod van
Nederland. Deze ruime keuze trekt veel kopers naar YachtFocus.com. De bezoekersaantallen op YachtFocus.com en de gekoppelde sites verdubbelden in de periode van 2013
tot 2016.
Maar er zijn meer redenenen waardoor potentiële bootkopers hun nieuwe boot op
YachtFocus.com zoeken. YachtFocus.com is een van de weinige botensites die zowel
geschikt is voor gewone computerschermen, als voor tablets en mobiele telefoons.
‘Responsive’ heet dat. Voor deze mobiele platformen bieden wij iets extra’s: de handige en
snelle YachtFocus BotenApp. In januari lanceren we onze vernieuwde BotenApp op zowel
Android als Apple, te installeren vanuit Google Play Store of Apple’s App Store. Ga naar
YachtFocus.com of gebruik het formulier op pagina 22 om ook uw boot snel en voordelig
online en in ons blad te adverteren.
NIEUW: ShareFocus
Wij beginnen iets nieuws in 2017: met ingang van de volgende editie, het februarinummer,
wordt ons botenblad verrijkt met een speciale rubriek voor deeleigendom van boten. We
noemen het ShareFocus, in lijn met onze bestaande rubrieken CharterFocus (verhuur),
MarinaFocus (ligplaatsen) en RefitFocus (onderhoud). Hierin komen aanbiedingen van
boten die u samen met anderen aanschaft en gebruikt. Een boot ligt immers een deel van
het jaar stil, dus waarom zou u deze niet afwisselend gebruiken met meerdere mensen en
zo de aanschaf en kosten delen? Deeleigendom is een opkomend verschijnsel. Diverse
werven en importeurs van nieuwbouwboten zijn hier al op ingesprongen. De branchevereniging HISWA, waar YachtFocus partner van is, heeft er onder de naam Boat Share
zelfs speciale voorwaarden voor gemaakt. YachtFocus Magazine pakt het op en zal elke
maand de beste mogelijkheden voor haar lezers op rij zetten.
Wij wensen u een fantastisch vaarjaar in 2017 toe en hopen u te ontmoeten op Boot
Düsseldorf van 21 tot en met 29 januari. YachtFocus heeft een grote stand middenin hal
17 (17C37), tussen de Nederlandse motorjachtwerven. Mocht u deze beurs missen, dan
spreken we u wellicht in februari op Boot Holland te Leeuwarden (10-15 februari) of op
de Belgian Boat Show te Gent (11-13 en 17-19 februari). Op deze beide beurzen vindt u
YachtFocus bij de in- of uitgang.

Jan-Pieter Oosting
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