Voorwoord

De onvergetelijke zomer van 2018
We zijn nog maar halverwege, maar wat een fantastisch vaarjaar. De zomer begon
eigenlijk al in april; elk weekend warm en zonnig. Dan is het jammer om te zien dat
zoveel boten op de wal blijven of op de warmste dagen onaangeraakt in de haven
liggen. Een boot moet varen, dan blijft deze ook in een betere conditie. Mocht u tot
de conclusie komen dat u te weinig vaart - zelfs in zo’n mooie zomer - dan breekt
misschien het moment aan om eens met een jachtmakelaar kennis te maken.
Zij staan te springen om hun verkoopportefeuilles aan te vullen, nu de tweede
verkoopgolf van het jaar begint. Vraag eens een YachtFocus-makelaar naar de
waarde, die hij precies kan aangeven met zijn YachtFocus Koerslijst met 200.000
vraag- en verkoopprijzen. Vooral goed onderhouden boten, van bekende merken en
recente bouwjaren, zijn uiterst gewild. De adressen van de bedrijven die uw boot in
YachtFocus Magazine willen adverteren vindt u op pagina 14 tot en met 17.
Vaarbelasting ligt weer op de loer
Om de paar jaar duikt de discussie over verplichte registratie van alle boten op,
ook nu weer. De kosten komen natuurlijk voor rekening van de watersporter. Een
uitvloeisel wordt onvermijdelijk de vaarbelasting. Waar geregistreerd wordt, komen
heffingen. De botenbranche verwacht dan een dip en wijst erop dat al volop wordt
geregistreerd: snelle motorboten, boten met marifoons, boten met AIS, boten met
een hypotheek en sinds kort een groot deel van de in Nederland verkochte boten
via de YachtFocus Koerslijst. En gecontroleerd wordt er ook: botenhandelaren
krijgen regelmatig de instanties over de vloer. YachtFocus adviseert wel registratie op
vrijwillige basis, dan ligt het eigendom goed vast. Over dat laatste leest u op
pagina 24.
BootAanBoot.nl is vernieuwd
Komende tijd volgt u het nieuws over vaarbelasting en andere belangrijke zaken voor
watersporters op BootAanBoot.nl. Dat is de actuele nieuwssite voor de watersport,
ook door ons uitgegeven. BootAanBoot.nl is zojuist vernieuwd en extra aantrekkelijk
om te lezen op bijvoorbeeld uw telefoon of tablet. 40.000 mede-watersporters doen
dat al regelmatig. Wij wensen u deze prachtige vaarzomer vaar- én leesplezier en
vergeet niet om gratis in te schrijven op de BootAanBoot.nl-nieuwsbrief.

Jan-Pieter Oosting
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