
Uw advertentie wordt geplaatst in de
eerst volgende uitgave van YachtFocus
Magazine na ontvangst van dit formulier.

VOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE ADVERTENTIES 
DOOR MIDDEL VAN HET INVULFORMULIER
Uw advertentie komt met maximaal 36 foto’s op YachtFocus.com 
gedurende 4 maanden na ontvangst van uw formulier en wordt 
daarna automatisch verwijderd. Eerder verkocht? Geef het even 
door s.v.p. Op internet verschijnen uw naam en telefoonnummer. 
Geen emailadres ingevuld? Dan kunnen kopers alleen telefonisch 
contact met u zoeken. Uw advertentie komt ook met een door 
ons gekozen foto van uw jacht in het YachtFocus Magazine. Als 
we het formulier na een sluitdatum ontvangen, dan schuiven alle 

plaatsingen één nummer op. Bij tussentijdse verkoop vindt geen 
retournering plaats van nog openstaande plaatsingsopdrachten. 
Wel kunt u de tekst “verkocht” door ons over de foto laten 
zetten. YachtFocus kan advertenties zonder opgave van reden 
weigeren en dan vindt geen incasso plaats. Weigering gebeurt 
o.a. als de foto ontbreekt of te slecht is. Foto’s kunnen door ons 
worden bijgesneden voor het/de magazine(s). Teksten kunnen 
door ons worden gecorrigeerd, afgekort of anderszins geschikt 
gemaakt. Foto’s worden geretourneerd als bij de inzending een 
geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenveloppe is 

bijgevoegd. Automatische incasso vindt plaats op of omstreeks 
de eerste van de kalendermaand volgend op inzending van uw 
formulier, zonder facturatie. Alle genoemde bedragen op deze 
pagina zijn inclusief BTW. YachtFocus Media BV (YachtFocus) 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door niet of 
foutief of te laat geplaatste advertenties. Als u meerdere jachten 
verkoopt, wordt elk volgende jacht tenminste 1x vaker dan het 
vorige jacht geplaatst in ons tijdschrift. Voorbeeld: uw tweede 
jacht moet minimaal in 2 edities geplaatst worden.
Voor vragen bel 020 4560995 of mail particulier@YachtFocus.com. 

Invullen en sturen naar: YachtFocus, Binderij 7b, 1185 ZH Amstelveen. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen en foto’s mee te sturen.

Uw boot staat nog sneller online als u deze zelf opgeeft via internet!
Ga naar www.YachtFocus.com en klik op ‘adverteer uw boot te koop’

Formulier particuliere advertenties

1 Kies formaat
  Gewoon (1/24) met 110 karakters tekst             

  Groot (1/6) met 800 karakters tekst 

2 Kies aantal plaatsingen
  aantal gewoon groot formaat 

    1 editie € 49,95 € 199,80  

    2 edities € 48,95 x 2 = € 97,90 € 195,80 x 2 = € 391,60      

    3 edities € 47,95 x 3 = € 143,85 € 191,80 x 3 = € 575,40    

    4 edities € 46,95 x 4 = € 187,80 € 187,80 x 4 = € 751,20      

    Bewijsnummer thuisgestuurd voor € 4,10 extra per editie (binnen NL)                                   

3 Gegevens jacht
 Merk en type:   Categorie: 

  Bouwmateriaal:   Evt. 2de categorie:  

 Vraagprijs (in euro incl. BTW):         of prijs op aanvraag          Bouwjaar:

 Lengte over alles x breedte x diepgang (in meters):                  Variabele diepgang:   Ja  / Nee  

 Meer ruimte nodig? Schrijf op een apart vel papier! 

 Motor/elektriciteit: 

 Accommodatie:

 Tuigage:

 Elektronica/navigatie:

 Uitrusting:

 Uw commentaar:

 Ligplaats/land:

 Bladtekst bij gewoon formaat (1/24) advertentie: (max. 110 karakters incl. spatie e.d.)

 Bladtekst bij groot formaat (1/6) advertentie: (max. 800 karakters incl. spatie e.d.)

                              Minimaal 1 foto sturen

4 Uw gegevens
 Naam/voorletters:   Man / Vrouw

 Adres:   Huisnummer en toevoeging:

 Postcode/woonplaats:

 E-mailadres:    Telefoonnummer:  

   Ik machtig YachtFocus om éénmalig bij vooruitbetaling het totale bedrag af te schrijven van mijn rekening met gegevens als volgt:

 IBAN:   Naam rekeninghouder:

 Ik ga akkoord met de voorwaarden.

 Datum:    Handtekening:
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Zelf uw boot verkopen?
zie pagina 26

BotennieuwsZeilboten pagina 28Sloepen & sportboten pagina 60

Motorboten pagina 88

Het grootste botenaanbod van Nederland

Verzekeringen

www.allpa.nl

We haveit all(pa)

allpa is een innovatieve, internationale watersportgroothandel

met hart voor de zaak. Onze producten zijn altijd ruim op voorraad

en snel leverbaar met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Ons professionele en gemotiveerde team heeft uw tevredenheid

hoog in het vaandel staan.

Meer dan 25.000 verschillende producten op voorraad!

Equipment

 
 

 

Boat systems

Vri-Jon 42 Open Kuip 
Elburg Yachting  

€ 249.000

Aanbevolen
Valktrawler 17.00 AK 
Smits Jachtmakelaardij    € 179.000

Aanbevolen

www.steeleryachts.com
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