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Inhoudsopgave

De tweedehands botenhandel is grensoverschrijdend. Een groot deel van het 
Nederlandse botenaanbod vindt zijn weg naar een buitenlandse koper die in ons 
mooie watersportland wil komen varen of die de boot meeneemt naar zijn eigen land. 
Dat vraagt om gerichte service van de bootverkoper. 
 
Naar onze schatting wordt een derde deel van het botenaanbod dat bij Nederlandse 
jachtmakelaars en werven te koop ligt, verkocht aan buitenlanders. Bij bedrijven 
met luxe aanbod kan het gaan om meer dan de helft van de transacties, bij 
specialisten in kleine boten en opknappers komt het slechts incidenteel voor. Hoewel 
elke booteigenaar eenvoudig zelf zijn boot kan promoten met een advertentie op 
YachtFocus.com en in dit magazine, vraagt juist dat grensoverschrijdende aspect 
van de botenhandel om extra kennis en kunde die alleen de professional levert. Een 
van de voordelen van de professional die op YachtFocus.com adverteert, is dat hij 
of zij uw bootbeschrijving in 10 (!) belangrijke talen vertaalt. Dat gebeurt handmatig 
of automatisch en dat laatste in verrassend hoge kwaliteit, waarvoor ook andere 
hulpmiddelen dan het bekende Google Translate worden ingezet. Het bereik van 
zijn advertenties neemt hiermee enorm toe. U vindt de adressen van de actieve en 
professionele YachtFocus-makelaars op pagina’s 174 en 175. De jachtmakelaars en 
werven die uw boot in dit goedgelezen magazine adverteren vindt u op pagina 14 tot 
en met 17.

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.
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