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Inhoudsopgave

Deze maand maart is precies één jaar alles anders door corona. Alles? Nou nee, aan het 
genieten op het water is niets veranderd. Varen is de meest corona-veilige manier van recreëren. 
Altijd in de gezonde buitenlucht en de natuur, je gedachten eens even heel ergens anders, en 
altijd op veilige afstand. Dat hebben meer mensen bedacht, getuige de groei en bloei van de 
botenverkoop en verhuur. Laten we de actuele trends op een rijtje zetten. Aan die informatie 
heeft u iets als u een boot wilt kopen of verkopen. 

Allereerst de nieuwbouw. Werven en dealers beleven gouden tijden, vooral zij die het segment 
dagrecreatie bedienen. Sloepen, tenders en RIBs gaan als warme broodjes over de toonbank. 
Maar ook duurdere boten met prijzen van meer dan € 100.000,- verkopen sinds vorig jaar veel 
beter. Ondanks extra voorraadopbouw bij de dealers, moeten zij vaak nee verkopen. U koopt 
bijna altijd uit voorraad of u moet wachten tot 2022, als bij de toeleveranciers weer zogeheten 
‘bouwslots’ vrijkomen. Maar zelfs die lopen vol. Koopt u een nieuwe boot, dan is een belangrijke 
vraag hoe snel geleverd kan worden. 

Dan de bootverhuur, ook een markt die YachtFocus bedient. Deze tak groeide al en dat zet hevig 
door. In Nederland een boot huren is hét avontuurlijke alternatief voor verre reizen. Verhuurders 
nemen extra boten in de vaart en bieden ook lucratieve oplossingen aan particulieren om 
hun nieuwe boot permanent in verhuur geven en er zelf af en toe mee varen. Een probleem 
is dat grotere boten, voor meerdere gezinnen tegelijk, moeilijker verhuurbaar zijn. Ook zijn er 
minder buitenlandse huurders en wordt er nog wel eens omgeboekt. Maar hoe dan ook zal de 
vlootbezetting komende zomer nagenoeg 100% zijn, dus boek op tijd. Op YachtFocus.com vindt 
u een mooi huuraanbod en u kunt meteen een reserveringsaanvraag doen. 

Ten derde de gebruikte botenmarkt. Er heerst een grote schaarste. De markt droogt op. Het 
aanbod is kleiner dan ooit tevoren deze eeuw. Jachtmakelaars melden dat zelfs incourante 
boten goed verkopen en dat steeds vaker een boot binnen een week na binnenkomst voor de 
vraagprijs weggaat. Dat geldt voor zowel motor- als zeiljachten. Verkopers zijn meer dan ooit 
welkom bij de YachtFocus-makelaars. Zie pagina 14 tot en met 17 voor de bedrijven die uw boot 
in dit magazine plaatsen. Zie pagina 158 voor alle adverteerders bij YachtFocus.

Een nieuwe boot kopen, een boot huren of een gebruikte boot kopen: in alle gevallen doet u er 
goed aan niet te lang te aarzelen met uw beslissing. Sla toe en ga lekker varen dit voorjaar!   

Jan-Pieter Oosting

De botenmarkt dit voorjaar
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