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Botensite YachtFocus.com
uitgebreid
Sinds kort is het mogelijk om op YachtFocus.com 360-graden panoramafoto’s te bekijken.
Hierbij is het net alsof u op of in de boot staat en om u heen kijkt. De kijkrichting kiest u zelf met
de muis of met de vinger op een touch screen. Details uitvergroten, omhoog en omlaag kijken;
het kan allemaal. Jachtmakelaars kunnen dit soort beelden koppelen zodat u – virtueel – van
ruimte naar ruimte loopt en de hele boot inspecteert. Deze maand is er méér vooruitgang te
melden. Er zijn extra keuzevelden om uit het enorme aanbod alle boten passend bij uw wensen
te selecteren. U kunt boten nu ook selecteren op breedte, doorvaarthoogte, stahoogte binnen
of variabele diepgang, naast de gebruikelijke criteria. Fijn is dat u vrij bent om zelf onder- en
bovenwaarden te kiezen.
Voor een particuliere bootverkoper is YachtFocus.com ideaal. De site trekt steeds meer
bezoekers. Volgens ons statistiekprogramma is de groei meer dan 30% jaarlijks en dat al enkele
jaren achtereen. Sinds 2013 trekt YachtFocus.com royaal méér dan 2x zoveel bezoekers met
natuurlijk evenredig gegroeide
verkoopkansen. Uw boot opgeven
doet u op YachtFocus.com zelf of
met het formulier op pagina 28.
Leuke botenbeurzen
Na de zomer barst het beursseizoen los. Van 29 augustus tot en
met 3 september bent u welkom
voor de laatste Amsterdamse editie
van de HISWA te water, zie ook
pagina 20 en 21. Volgend jaar
verhuist de beurs naar watersportcentrum Lelystad. Wilt u keuze
uit 600 boten, dan vliegt u voordelig naar het magnifieke Cannes
Yachting Festival (12 tot en met 17 september). Een week later opent Interboot Friedrichshafen (23
september tot en met 1 oktober) waar YachtFocus ook bladen uitdeelt. Te ver zegt u? Er zijn in
september nog drie leuke Nederlandse botenbeurzen:
•
Gebruikte Botenbeurs Hoorn op 8, 9 en 10 september (zie pagina 171)
•
Boten- en Camperbeurs Gorinchem op 22 en 23 september (zie pagina 178)
•
NIEUW: Belgian Boat Show FLOAT in Breskens (28 september tot en met 1 oktober, zie
pagina 9)
Op elke beurs deelt YachtFocus het actuele nummer uit, we hopen u te ontmoeten.
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Copyright YachtFocus Media BV 2017. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. YachtFocus
Media BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele en andere informatie
uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met de aanbieder
voordat u afreist om een jacht te bezichtigen.
Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
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