Voorwoord

Prachtig verkoopjaar voor de boeg
Boten zijn gewild. De economie is in volle bloei. Na de mooiste zomer sinds mensenheugenis
wil iedereen het water op. Volgens de laatste berichten krijgen de modale inkomens er
netto procenten bij in 2019, dankzij lagere belastingen. Dat is de bevolkingsgroep waar de
tweedehands botenmarkt op drijft. Wie de boot van zijn of haar dromen ontdekt, doet er goed
aan snel toe te slaan. Mooie boten tegen redelijke prijzen zijn schaars; het is een verkopersmarkt
geworden, zeggen we dan. Heeft u leren zeilen en bent u toe aan een instappersboot? Kijk
voorin tussen de zeilboten van rond de 7 meter lengte. Was u zeiler, maar wilt u overstappen
naar een motorboot? Zie dan de tweede helft van ons magazine. Ook wanneer u niet eerder
(actief) gevaren heeft, is dit een goed moment om aan boord te stappen. Het filerijden op zwarte
zaterdag zat geworden? Overal op het water is ruimte en natuurpracht. Vindt u uw vliegreis
naar Bali niet meer te verantwoorden gezien het milieu? Varen staat bekend als een zeer
milieubewuste vorm van recreëren. Hebt u uw boot eenmaal aangeschaft, dan blijkt verblijf aan
boord verrassend goedkoop. U koopt al een leuke gezinsboot uit dit magazine voor rond de
tienduizend euro.
Aan wie wil verkopen hebben wij ook advies. In dit internettijdperk kan iedereen adverteren, ook
uzelf en daarvoor bent u van harte welkom. Zie pagina 28 van dit nummer. Voordat u dit doet,
kunt u overwegen een jachtmakelaar in de arm te nemen. Jachtmakelaars stappen massaal
over naar professionele software voor hun bedrijfsvoering. Naast het bieden van gemak en
tijdbesparing maken ze daarmee de afstand in kwaliteit tussen doe-het-zelven en de professional
groter. YachtFocus levert dat soort software. In de afgelopen maanden organiseerden wij zeven
informatiebijeenkomsten waaraan bijna honderd jachtmakelaars deelnamen. Op basis van hun
wensen hebben wij hun software verbeterd en uitgebreid om de verkoop van uw boot naar een
hoger plan tillen. U leest daar alles over op pagina 20 van dit magazine.

Jan-Pieter Oosting
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