Voorwoord

“Mag ik u méér betalen voor de
bemiddeling van mijn boot?”

Colofon

Dat is nog eens een aardige klant, die aanbiedt om de jachtmakelaar extra te betalen.
Toch is zijn vraag niet raar. Meer eigenaren die hun boot verkopen zouden deze vraag
moeten stellen.
Een jachtmakelaar schakel je in voor ontzorging. Hij of zij regelt bezichtigingen en kan
goed met kopers onderhandelen. Hij zorgt dat de formaliteiten rond de transactie
op orde zijn. Zijn inspanning is gelijk voor alle boten in zijn bestand, conform de
standaard werkwijze van zijn bedrijf. Overigens verschillen jachtmakelaars onderling
wel, zie pagina’s 14 tot en met 17 voor wie waarde toevoegt met maandelijkse
advertenties in dit tijdschrift. Hoe zorgt u ervoor dat uw boot extra vertroeteld wordt
in de verkoophaven? En hoe wordt uw boot uitgebreider gespecificeerd, opvallender
geadverteerd en als eerste voorgesteld aan zoekenden? Ons advies: vraag uw
jachtmakelaar welke extra’s hij kan bedenken voor snelle verkoop en wie welke
kosten draagt. Het loont waarschijnlijk om uit uzelf één of twee procent hogere
bemiddelingskosten aan te bieden dan gevraagd. Extra inspanning leidt in de regel
tot snellere verkoop tegen een hogere prijs en tot lagere kosten voor bijvoorbeeld de
ligplaats, verzekering en het onderhoud. Praat erover met de YachtFocus-makelaar.
De complete adreslijst vindt u achterin dit magazine op pagina 174 en 175.
Stegfunk.de
Sie sind ein deutscher Leser des YachtFocus Magazins, kennen aber die Website
Stegfunk.de noch nicht? Speziell für deutsche Wassersportler in den Niederlanden
hat YachtFocus Stegfunk.de gestartet. Wir haben dies in Zusammenarbeit
mit dem renommierten deutschen Wassersportjournalisten Alexander Worms
begonnen. Täglich bringt er die neuesten Nachrichten über den Wassersport in den
Niederlanden, ergänzt durch Hintergrundartikel. Auf Stegfunk.de können Sie bereits
Dutzende von Artikeln lesen. Wir laden alle deutschen Wassersportbegeisterten ein,
diese Website zu besuchen und in Ihren Favoriten zu speichern.

Jan-Pieter Oosting
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