Voorwoord

Gunstig verkoopmoment

Colofon

Het gebrek aan gebruikte boten te koop doet zich voelen. Wij schreven daar al
vaker over: de vraag is groot, kopers zijn er volop uit Nederland zelf of van over de
grens. Goed aanbod is schaarser dan ooit. Er is een dalletje in de handelsvoorraad
bij jachtmakelaars. Zeker nu, aan het einde van de winterrust. Wie tijdens de voorbije
crisis van de boot af wilde heeft inmiddels verkocht. Pas over enkele jaren verwachten
kenners een verkoopgolf van mooi gebruikt botenaanbod, afkomstig van stoppende
babyboomers die wel het geld hebben voor onderhoud, maar die nu al minder varen.
In deze tussenperiode liggen relatief weinig boten te koop van recente bouwjaren
en in goede staat van onderhoud. Schaarste leidt tot prijsstijging. Dat zien wij nu al
gebeuren bij boten in de lengteklasse boven 12 meter met bouwjaren vanaf 2008.
Wij verwachten dat die stijging enkele jaren aanhoudt, maar toch van tijdelijke aard
zal blijken door de ‘babyboom hausse’ en doordat de veroudering van de bestaande
vloot meer mensen doet omzien naar nieuwbouw.
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Dat alles op rij gezet, leidt tot de conclusie dat maart 2018 het ideale moment is om
bij de jachtmakelaars te informeren naar wat zij voor u kunnen betekenen. Zij zullen
u met open armen ontvangen. Daarbij hebben we nog een tip: alle waar is naar z’n
geld. Commissiepercentages variëren van enkele procenten tot 8 procent exclusief
BTW. Gunt u de makelaar méér, dan kunt u doorgaans rekenen op extra service zoals
inbegrepen ligplaats en schoonhouden of op extra advertenties in dit botenblad en op
internet. Steeds meer makelaars presenteren uw boot aantrekkelijk, met bijvoorbeeld
film of met foto’s die met een drone worden gemaakt. Die extra aandacht en energie
kost iets meer, maar vertaalt zich in de regel in snellere verkoop tegen een hogere
opbrengst. Op pagina 14 tot 17 vindt u volop keuze bij makelaars die uw boot in
YachtFocus Magazine adverteren.

Jan-Pieter Oosting

Inhoudsopgave
6
8
14
20
28
30
59

Commentaar
Watersportnieuws algemeen
Vestigingskaart en adressen werven
en jachtmakelaars
Artikel CED Expertise
Formulier particulieren
Zeilboten nieuw en gebruikt
Platbodems, klassieke en ex-beroeps
zeilschepen

62
64
70
90
92
180
184
186
192

Klassieke en ex-beroeps motorschepen
Sloepen en sportboten nieuw
Sloepen en sportboten gebruikt
Motorboten nieuw en gebruikt
Artikel HISWA Amsterdam Boat Show
MarinaFocus
CharterFocus
RefitFocus
Adverteerdersindex

zeiljachten

platbodems

ex-beroeps

sloepen

sportboten

motorjachten

30

59

62

64

64

90

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Fairline F-Line 33 van Jonkers Yachts
Dit nummer
Maartnummer 161 / Stockholm & HISWA
RAI Special
Volgend nummer
Aprilnummer 162 / Voorjaar & Pasen Special
Jaarplanning: zie www.yachtfocus.company
YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven
watersportwinkels, dealers en botenbeurzen.
Met ANWB-logo op de voorzijde in losse
verkoop gebundeld met de Waterkampioen.
Persberichten
Met hoge resolutie foto naar
redactie@yachtfocus.com
Credits
Druk
Senefelder Misset
Medewerkers
Bas Jansen
Bas Mulder
Denise Krimp-Louman
Eline van Ieperenburg
Erik Dinant
Jeroen Zelle
Judith Coevert
Lorenzo Kors
Mandy Vermaire
Michiel Roding
Sebastiaan de Paus
Redactie
Valérie Sambrink Sanderink
redactie@yachtfocus.com
Verkoop
Max Becker 06 18208714
max@yachtfocus.com
Jan-Pieter Oosting 06 24510303
info@yachtfocus.com

Copyright
Copyright YachtFocus Media BV 2018. 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
6

YachtFocus Magazine 161 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

