Voorwoord

Service van de YachtFocus-jachtmakelaar

Colofon

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.

YachtFocus Media
Binderij 7b
1185 ZH Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
E info@YachtFocus.com

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.

Jan-Pieter Oosting

Inhoudsopgave
6
8
14
18
22
26
30
32

Voorwoord
Watersportnieuws algemeen
Vestigingskaart en adressen werven
en jachtmakelaars
Shipcar Yachts: servicegerichte 		
jachtmakelaar in Aalsmeer
HISWA AmsterdamBoat Show 2020:
ins & outs
Aankoopexpert Rob Dros
Formulier particulieren
Zeilboten nieuw en gebruikt

63
67
68
98
164
168
170
176

Platbodems, klassieke en ex-beroeps
zeilschepen
Klassieke en ex-beroeps motorschepen
Sloepen en sportboten nieuw en
gebruikt
Motorboten nieuw en gebruikt
MarinaFocus
CharterFocus
RefitFocus
Adverteerdersindex

zeiljachten

platbodems

ex-beroeps

sloepen

sportboten

motorjachten

32

63

67

68

68

98

6 www.YachtFocus.com

Voor alle info zie www.YachtFocus.com

Foto omslag

Fairline Targa 45 Open van Jonkers Yachts

Dit nummer

Maartnummer 185 / HISWA Amsterdam Boat
Show Special

Volgend nummer

Aprilnummer 186 / Voorjaar, Pasen en
Motorboot Sneek Special
Verschijnt op: vrijdag 27 maart 2020
Jaarplanning: zie www.YachtFocus.company

YachtFocus Magazine

Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven,
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