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Exact 50% groei
Dat is nog eens een mooi rond percentage. Het getal geeft precies weer hoeveel
méér liefhebbers onze website YachtFocus.com bezochten in de maand maart
van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze meting gebeurde met
het bekende statistische programma Google Analytics, dit voor de kenners onder
de lezers. Als u nog niet door had dat de Nederlandse economie goed draait, dan
bevestigt dit getal het wel. Boten staan weer volop in de belangstelling, dat is wat
zo’n toevloed van liefhebbers bevestigt. YachtFocus vermoedt dat mensen van rond
de 50 en 60 jaar oud, wier kinderen zijn uitgevlogen, kleiner gaan wonen en de
overwaarde omzetten in een boot.
Als u overweegt uw oude boot te verkopen, neem dan een jachtmakelaar in de arm
die op pagina 14 tot en met 17 genoemd wordt, want die zet hem in dit blad. Of
adverteer zelf met het formulier op pagina 24. Online uw boot opgeven kan ook via
YachtFocus.com en dat werkt nog sneller. Doet u dit uiterlijk op 16 mei, dan komt
uw boot in het juninummer, de laatste editie om nog vóór de zomer uw dierbare bezit
een nieuwe eigenaar te laten vinden. Ook staat uw boot vier maanden lang op onze
gegroeide botensite.
Voor professionals en particuliere verkopers hebben wij nog een tip als het tenminste
een motorboot betreft: de Boten- en Camperbeurs te Gorinchem. Dit is de grootste
gebruikte-botenbeurs van het land, georganiseerd meteen na de zomer op vrijdag 28
en zaterdag 29 september en gespecialiseerd in motorjachten. Het inschrijfformulier is
te vinden op www.lingehavengorinchem.nl.
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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
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Zet- en drukfouten voorbehouden.

Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
6

YachtFocus Magazine 163 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

