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Voorwoord

Veilig handelen op internet
Iedereen weet dat veiligheid op internet niet vanzelfsprekend is. Daarom beschermen goede sites 
uw gegevens zoals zoekopdrachten, biedingen en vragen aan de adverteerder. Onze botensite 
YachtFocus.com heeft een streepje vóór want die werkt met HTTPS. Dat garandeert dat uw 
gegevensverkeer versleuteld wordt. Uw verbinding is veilig; derden kunnen niet meekijken om uw 
gegevens te misbruiken. HTTPS is zo belangrijk, dat uw browser (het programma waarmee u het 
internet bezoekt) u waarschuwt als een website nog niet voorzien is van HTTPS. U herkent dat op 
de adresregel bovenin uw browser aan de S van Secure achter HTTP en aan een groen of rood 
slotje waarop u klikt voor uitleg. Groen betekent: beveiligd. Ook voor adverteerders is HTTPS beter. 
Boten op sites met HTTPS worden door Google hoger geplaatst in zoekmachine. Lang niet elke 
botensite werkt al met HTTPS, dus let erop.  

YachtFocus doet méér om gebruikers te beschermen. Aan- en verkoopsites en dus ook botensites 
worden afgestruind door nep-kopers. Zij e-mailen de aanbieder de boot te zullen kopen, ongezien 
en voor de vraagprijs. Om de transactie te ‘helpen’ moet de aanbieder wel eerst een bedragje aan 
de ‘koper’ overmaken of iets dergelijks. Het zijn oplichters die uit zijn op uw geld, niet uw boot. Dan 
is het goed om te weten dat YachtFocus 7 dagen per week, 24 uur per dag, e-mails checkt en die 
van vermoedelijke kwaadwillenden blokkeert. Dat gebeurt preventief (er circuleren e-mailadreslijsten 
van bekende oplichters) of meteen na een vermoeden van onraad. Het blokkeren is geautomatiseerd 
aan de hand van criteria die wij om begrijpelijke redenen niet publiek maken. Glipt een verdachte 
e-mail er ondanks alles door, dan waarschuwen wij de verkoper zo snel mogelijk. Ontvangt u een 
informatieaanvraag en vertrouwt u het niet, dan kunt u YachtFocus altijd om advies vragen voor u 
antwoordt.

Veilig een boot (ver)kopen? Kies een botensite met HTTPS en als u een bod krijgt dat te mooi lijkt 
om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.

Bericht voor onze adverteerders in komende edities
Ter informatie: twee YachtFocus Magazine edities wijzigen van naam en doelgroep. 
• Het augustusnummer wordt de HISWA te Water Special (was: Hoorn). 
• Het septembernummer wordt de Botenbeurs Hoorn / Cannes Yachting Festival /    
 Interboot Friedrichshafen / Botenbeurs Gorinchem Special. Dus NIET HISWA te Water.
• Sluitdata, verschijningsdata en overige distributie zijn ongewijzigd.

De reden van de wijziging is dat de zomervakantie laat valt, dat de HISWA te Water al in augustus 
begint, en dat de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn dit jaar is verschoven van augustus naar 
september. Wij verzoeken u vriendelijk om deze wijziging in uw mediaplanning te verwerken.
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