Voorwoord

YachtFocus Botenapp is vernieuwd

Colofon

Op uw smartphone is een botenapp wel zo handig. Overal waar u bent kunt u snel
en eenvoudig boten bekijken. Loopt u in een haven of bij een jachtmakelaar tegen
een aantrekkelijke boot aan die te koop ligt, dan kunt u meteen de prijs vergelijken
met soortgelijke boten. De YachtFocus Botenapp is compleet nieuw opgezet en biedt
alles wat je anno 2018 van een goede app mag verwachten. Een ‘must have’ voor
wie dit jaar een (andere) boot koopt. De YachtFocus Botenapp draait op tablets en
smartphones en is zowel beschikbaar op Apple iPhone als op Android, de werking
is identiek. Op Android is dit zelfs de enige Nederlandse app voor boten te koop.
Download hem vandaag nog gratis via de Apple App Store of Google Play Store.

YachtFocus Media
Binderij 7b
1185 ZH Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
E info@yachtfocus.com

Wilt u uw eigen boot verkopen? Bij YachtFocus adverteert u niet alleen op de
botenapp, maar ook op ons netwerk van 20 ‘gewone’ YachtFocus-websites. Geeft
u uw boot uiterlijk 11 april op dan wordt uw advertentie afgedrukt in het meinummer
van YachtFocus Magazine en een maand later in de Waterkampioen. Gebruik het
formulier op pagina 24 of online op YachtFocus.com. Het hele pakket krijgt u voor
slechts € 49,95. Dat is inclusief het gratis extraatje in de meimaand: dit nummer delen
we ook uit op de botenbeurs Hanseboot Ancora in Neustadt (25-27 mei). YachtFocus
Magazine is het enige Nederlandse botenblad op de grootste Duitse botenbeurs te
water.

Volgend nummer
Meinummer 163 / Hemelvaart, Pinksteren en
Hanseboot Ancora Special
Jaarplanning: zie www.yachtfocus.company

Jan-Pieter Oosting

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
VanVossen 800 Sport Runabout, zie pag. 65.
Dit nummer
Aprilnummer 162 / Voorjaar & Pasen Special
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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
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