Voorwoord

Colofon

Boten zijn gewild
Als er één overheersende wens is onder jachtmakelaars, dan is het om méér boten in
verkoop te hebben. De botenhandel groeit en bloeit dit jaar. Dat is niet verwonderlijk
met de florerende economie en na een zonovergoten zomer. Onze jachtmakelaars
zeggen zelfs dat de boten niet aan te slepen zijn, zo druk was het de voorbije
maanden. Waren het in de afgelopen tien jaar vooral buitenlandse liefhebbers
die het beste aanbod wegkaapten, nu constateren bootverkopers dat ook de
Nederlandse koper weer helemaal terug is op de markt. Het bruist als vanouds in de
verkoophavens.
Meerdere jachtmakelaars meldden dat de prijzen nu zelfs iets stijgen. Dat laatste is
dan vooral van toepassing op goed onderhouden, werfgebouwde boten en jachten
van na de eeuwwisseling. Daar is een schreeuwend tekort aan. Voor u als verkoper
betekent het dat u met open armen wordt ontvangen door de verkoopspecialisten.
Het is een goed moment om de boot te verkopen als u dat overweegt. Dat kunnen
we onderbouwen met cijfers: in de maanden augustus, september en oktober krijgt
YachtFocus altijd de meeste bezoekers op haar website en de stijging dit jaar ten
opzichte van vorig jaar is 34%. Op pagina’s 14 tot en met 17 vindt u alle adressen van
de bedrijven die als extra uw boot in dit magazine plaatsen. Achterin dit blad staan
alle bedrijven die online bij YachtFocus uw boot adverteren. Succes met de verkoop!
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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
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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