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Colofon

Voorwoord

Voor beginnende watersporters: 
beleving
Hebt u een vaarwens en wilt u snel de geschikte boten vinden? YachtFocus.com 
is de eerste Nederlandse botensite waar u het aanbod op vaarwens kunt selecteren. 
Kies met een druk op de knop wat u wilt beleven op het water, waarna het volgens 
de adverteerders passende aanbod in beeld verschijnt. Beleving op alfabetische 
volgorde: bijboot/kinderboot, dagje vaarplezier, familievakantie, zelf klussen/
opknapper (ook leuk!), geschikt voor deelbezit (voordeliger!), grote groepen aan 
boord, onderhoudsvrij, ondiepe wateren, rolstoelgeschikt, (semi-)permanente 
bewoning, snelvaren, stil elektrisch motorbootvaren, trailerbaar, verre reizen/zeegaand, 
wedstrijdzeilen en weekends op het water. ‘Beleving’ selecteert u aan de linkerzijde 
van de zoekresultaatpagina op YachtFocus.com. 

Voor kenners: detailzoeken op combinaties van honderden criteria
U weet exact hoe uw volgende boot moet zijn, dus alles wat niet voldoet mag buiten 
beeld blijven? Op botensite YachtFocus.com selecteert u boten aan de hand van 
honderden kenmerken die u naar believen kunt combineren. Met deze aanvulling 
op het traditionele zoeken op merk, prijs en lengte selecteert u bijvoorbeeld witte 
rondspantrompen met minimaal 2 hutten én een open kuip én doorvaarthoogte 
2,90 meter én stahoogte 1,90 meter én een elektrische boegschroef én een 2-pits 
kooktoestel én een douche én 4 accu’s én een binnenboordmotor welke draait op 
diesel. Klik bovenin de zoekresultaatpagina op YachtFocus.com op ‘uitgebreid filteren’.

Ook nieuw: YachtFocus Koerslijst met 200.000 vraag- en verkoopprijzen
YachtFocus-bedrijven beschikken nu over een grote botenkoerslijst, de grootste ooit 
zelfs in Nederland. Daarmee bepalen zij nauwkeurig vraagprijzen voor hun aanbod en 
de waarde van uw huidige boot. Deze YachtFocus Koerslijst geeft een representatief 
beeld van wat er afgelopen 20 jaar aan boten te koop was in Nederland en wordt 
dagelijks aangevuld. Alle bedrijven met beschikking over de YachtFocus Koerslijst 
staan achterin dit blad op pagina 173 en verder. Zij die ook adverteren in dit blad vindt 
u op pagina 14 tot en met 17.

Jan-Pieter Oosting
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