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Zelf de boot verkopen nu nog 
makkelijker via YachtFocus
De webpagina waarmee u uw bootadvertentie opgeeft is grondig verbeterd. Wij winden er nooit 
doekjes om dat je een boot het best via een jachtmakelaar kunt verkopen, bijvoorbeeld om 
af te zijn van het begeleiden van bezichtigingen. Maar als u het zelf wilt doen, dan kiest u met 
YachtFocus voor het beste van het beste: supereenvoudig opgeven én hoog bereik. Nieuw:
• Locatie van de boot opgeven door te prikken op een landkaart. 
• Tekst met opmaak (dik, schuin, onderstreept, lijst).
• Onbeperkt aantal foto’s toevoegen.
• Film van uw boot. Zelf maken met bijvoorbeeld uw smartphone en (zonder bewerking) 

kunnen uploaden.
• Preview van uw magazineadvertentie.

Met één keer opgeven komt uw fotoadvertentie vier maanden lang op internet én in de twee 
grootste bladen voor de watersport. Dat zijn het eerstvolgende nummer van YachtFocus 
Magazine en een maand later de Waterkampioen. Op internet verschijnt uw advertentie binnen 
enkele minuten op de websites YachtFocus.com en ANWBboten.nl. Plus op 11 internationale 
YachtFocus-sites en op onze Apple en Android BotenApps. U bereikt veel potentiële kopers: 
in de bladen méér dan 100.000 lezers en online ca. 300.000 bezoeken per maand. Succes 
verzekerd!

Als u vóór 11 juli uw advertentie opgeeft via YachtFocus.com staat uw boot in de HISWA te 
water Special, waar we 6.500 bladen uitdelen. Geeft u vóór 15 augustus uw advertentie op, dan 
verspreiden wij uw bootadvertentie in het septembernummer op het Cannes Yachting Festival, 
Interboot Friedrichshafen en de Nederlandse beurzen in Hoorn, Gorinchem en Breskens. 
Ga naar YachtFocus.com en klik rechtsboven op ‘adverteer uw boot’ of gebruik – vanouds 
vertrouwd – het formulier op pagina 24 van dit blad.

Jan-Pieter Oosting


