Voorwoord

ShareFocus en CED ValueFocus:
initiatieven voor verkoopbevordering
Een eigen boot bezitten, dat is een heerlijk gevoel. Maar ja, die kosten hè. En de dwang
om elk weekend te moeten varen. Daar is een oplossing voor: gezamenlijk bezit van de
boot en delen van de aankoopsom, onderhoudskosten en liggelden met andere eigenaren.
Wel de lusten, niet alle lasten. Ideaal voor wie niet per sé elk weekend naar z’n boot wil.
Zo komt ineens een nieuwe en grotere boot binnen bereik. Gedeeld eigendom en gebruik
zijn in opkomst. De HISWA Vereniging heeft Boat Share Voorwaarden opgesteld waarmee
alles geregeld wordt als u - samen met anderen - een boot laat ontwerpen en bouwen
bij een lid. Diverse fabriekswerven bieden via het eigen dealerkanaal oplossingen voor
meerdere kopers die één boot willen aanschaffen. Het wachten is op de jachtmakelaars die
met multi-kopercontracten komen en als service de afspraken voor afwisselend gebruik,
schoonmaken en onderhoud regelen. Dat zou best passen bij hun takenpakket: transacties
vergemakkelijken. Zo komt een heel nieuwe kopersdoelgroep binnen bereik. Nu is de
tijd rijp voor de bloei van deeleigendom en daar speelt YachtFocus Magazine op in. Met
ingang van deze editie kennen wij de rubriek ‘ShareFocus’ met aanbiedingen voor gedeeld
booteigendom. De rubriek staat op pagina 21. Naar verwachting groeit deze snel en krijgt
ShareFocus een vaste plek in elke editie. U vindt er elke maand de beste aanbiedingen
speciaal voor mensen die samen met anderen een boot willen kopen. Zo helpt YachtFocus
de liefhebbers van varen én de botenbranche vooruit.
Naast ShareFocus ontwikkelden wij samen met onze partner expertisebureau CED
de dienst ‘CED ValueFocus’. Dit is beschikbaar voor werven en jachtmakelaars waar
u uw boot kunt inruilen. CED ValueFocus is een rapport op basis van een zoektocht
naar informatie op internet over het model en type boot, aangevuld met de bij CEDexperts aanwezige kennis. Het helpt werven en jachtmakelaars om de handelswaarde te
bepalen, naast de andere bronnen die ze traditioneel inzetten. Wilt u als consument zelf
een taxatie van de vrije verkoopwaarde uw boot, dan adviseren wij om rechtstreeks een
scheepsexpert of jachtmakelaar die tevens taxateur is te vragen. Zij komen aan boord en
bekijken uw boot (zie ook pagina 11 voor een artikel over expertiserapporten). Ook als u
van plan bent uw boot zelfstandig te verkopen, is hun deskundige onderzoek nuttig. Het is
hun vak. Diverse adressen vindt u verderop in dit blad.
Wilt u praten over deze en andere onderwerpen, dan ontmoeten wij u graag op Boot
Holland in Leeuwarden (10-15 februari) of de Belgian Boat Show in Gent (11-13 en 17-19
februari). Mist u deze beurzen dan zien we u hopelijk op de HISWA RAI in Amsterdam
(8-12 maart).

Jan-Pieter Oosting
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Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
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