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Inhoudsopgave

De zomer vordert, blijven boten gewild? Tot en met maart was de interesse in boten vergelijkbaar 
met vorig jaar. In april nam het online bezoek op YachtFocus.com opeens sterk toe. Een 
verdubbeling binnen enkele weken! En het houdt niet op. Als wij kijken naar de laatste statistieken 
voordat dit magazine naar de drukker ging, de 30 dagen tot 12 augustus, telden we 92% 
méér gebruikers dan in dezelfde periode in 2019. Het aantal ‘nieuwe gebruikers’ nam toe met 
105%. Deze cijfers komen van het bij kenners bekende meetinstrument Google Analytics. 
De verdubbelde belangstelling voor boten houdt al zeker vier maanden aan - zo moeten we 
concluderen.  
 
Goed moment om te verkopen 
Helaas kromp daardoor de verkoopvoorraad bij jachtmakelaars nog harder dan gebruikelijk 
in de zomer. Botenbedrijven snakken naar ‘vers’ aanbod. De schaarste zal naar verwachting 
spoedig - deze herfst nog - leiden tot lichte stijging van de vraagprijzen. Of op z’n minst stabiele 
vraagprijzen. U hebt als koper weinig onderhandelingsruimte. De hoge vraag leidt tot meer refits 
van oudere boten. Daarnaast zullen bootkopers uitwijken en kiezen voor duurder aanbod. Ook 
nieuwe boten worden snel nog aantrekkelijker. 2021 belooft dan ook een goed ‘botenjaar’ te 
worden, alle signalen vanuit de branche duiden daarop. Als u erover denkt uw boot te verkopen, 
is de huidige vraagmarkt een uitstekend moment. De jachtmakelaars die uw boot in ons magazine 
adverteren vindt u op pagina 14 tot en met 17. Bel ze eens!

Méér cijfers 
We hebben volop cijfers over Nederlands grootste botensite YachtFocus.com. 58% van u 
bezoekt de website per mobiele telefoon. Afgelopen voorjaar kwam een nieuw ontwerp voor een 
optimale ervaring op zulke kleine schermen. 85% van u komt via een zoekmachine, waar we 
hoog in de zoekresultaten staan. Dat betekent dat uw boot op onze site heel goed gevonden 
wordt. 54% komt uit Nederland, gevolgd door Duitsers, Belgen, Zweden, Denen en daarna de 
andere Europese landen. Een week verloopt volgens een vast patroon: we zien circa 40% méér 
bezoekers op elke weekenddag dan op de woensdag. De zondag is net iets drukker dan de 
zaterdag. Slecht vaarweer zorgt voor extra bezoekers. De meeste bezoekers komen in de avond, 
maar pieken ontstaan ook tijdens lunchtijd en rond 16.00 uur doordeweeks.

Op de volgende pagina’s vindt u vele honderden boten te koop. Wij wensen u veel leesplezier! 
Niet gevonden wat u zoekt? Kijk dan verder online op YachtFocus.com voor nog veel meer 
prachtige boten.

Iedereen wil een boot
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