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Digitaal de (ver)koopovereenkomst
van uw boot
ondertekenen

Nieuwe website voor Connect
Yachtbrokers

Botenbeurs Gorinchem in aantocht

Met de recente verhuizing naar een luxere locatie in de Compagnieshaven van Enkhuizen,
was Connect Yachtbrokers ook toe aan een make-over van haar website. De nieuwe
website mikt net als het bedrijf zelf op een doelgroep van hoger niveau. ‘Premium yachts’
is het begrip dat eigenaar Pim van Putten daarop toepasselijk acht. Daarvoor is de nodige
aandacht uitgegaan naar vormgeving en prettige werking van de website.
Connect Yachtbrokers | +31 (0)228-202030 | www.connectyachtbrokers.nl

Al ruim een jaar worden er geen botenbeurzen meer gehouden. En dat terwijl de vraag naar boten groot is.
In Gorinchem zit de havendienst Riveer niet stil en zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse botenbeurs eind
september in volle gang. Hopelijk kunnen dit soort evenementen tegen die tijd weer doorgang vinden. De
Gorinchemse botenbeurs is uniek in Nederland en kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en gemoedelijke sfeer
in de prachtige oude binnenstad. Het festijn duurt 2 dagen, namelijk op vrijdag 24 en zaterdag 25 september. De
toegang is gratis. Er zijn vooral motorboten te koop, en bepaald niet alleen in de hoogste prijsklassen. Er zijn echte
koopjes te vinden, zowel op het water als in de kramen op de nautische markt op de kaden. Veel jachtmakelaars
en handelaren doen jaarlijks mee. Ook particulieren kunnen tegen een schappelijk bedrag inschrijven en
deelnemen. YachtFocus is exclusief mediapartner en deelt met genoegen haar - tegen die tijd actuele magazine uit. Elke particuliere deelnemer aan de botenbeurs mag geheel gratis zijn of haar boot adverteren in
het septembernummer van YachtFocus Magazine en staat maar liefst 4 maanden lang online op botenwebsite
YachtFocus.com. Als u tijdig inschrijft, zal de organisatie u vervolgens informeren hoe u uw boot gratis adverteert.
Botenbeurs Gorinchem | www.lingehavengorinchem.nl/botenbeurs-gorinchem

Nieuwe verhuurwebsite
voor De Driesprong
Yachtcharters
De Driesprong Yachtcharters, gevestigd op de grens van Friesland
en de Kop van Overijssel, heeft een nieuwe verhuurwebsite. Vanuit
uw wensen voor uw vaarvakantie filtert u snel de beschikbare
kajuitmotorboten. Op een handige manier kunt u meerdere boten
tegelijk reserveren, als u bijvoorbeeld met meerdere families op
pad wilt. Actietarieven voor koopjesjagers staan in een apart
overzicht. De website heeft ook een compleet vlootoverzicht met
alle vrije perioden, voor als uw vertrekdatum flexibel is. U bestelt
de optionele extra’s meteen bij en u doet direct een aanbetaling
waarmee uw vaarvakantie goed geregeld is.
De Driesprong Yachtcharters
+31 (0)561-481473 | www.driesprong.net
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Delta Marina wordt servicepunt
van Webasto airconditioning
Voor installatie van een nieuwe Webasto airconditioning kunt u vanaf nu ook terecht bij
Delta Marina. Deze jachthaven ligt aan het Veerse Meer in Kortgene. Voorheen had Delta
Marina enkel het Webasto dealerschap voor scheepsverwarmingen, maar vanaf heden
kunnen schepen ook voorzien worden van Webasto airconditioningsystemen. Dat is
nog niet zo’n gek idee met de grote hitte van afgelopen zomer in de herinnering. Naast
de verwarming en koeling van schepen, verzorgt Delta Marina als Webasto dealer ook
de inbouw van airco’s en verwarming in lichte bedrijfswagens en campers. Verder is het
mogelijk ingebouwde systemen te voorzien van de benodigde service en onderhoud.
De jachthaven heeft een eigen team van monteurs die de werkzaamheden uitvoeren.
Delta Marina | +31 (0)113-307171 | www.deltamarina.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 42

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 76
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Gedwongen door het zakendoen op afstand in
deze tijd en in navolging van andere branches,
omarmt ook de botenbranche het zogeheten
digitaal ondertekenen van koopovereenkomsten.
Een van de grotere jachtmakelaars die ermee
werkt is Scheepsmakelaardij Goliath, die
honderden transacties per jaar verzorgt. Bij
digitaal ondertekenen stuurt de jachtmakelaar
vanuit zijn computer een gecontroleerd systeem
aan, waarbij zowel de verkoper als de koper
een link per e-mail krijgen toegestuurd. Die
openen zij en met hun muis (of vinger op een
mobiele telefoon) zetten zij hun handtekening
op de overeenkomst. Deze handtekening is
volledig rechtsgeldig en daarmee ontstaat een
juridisch waterdichte en alom geaccepteerde
procedure. Op deze manier regelt u uw zaken
sneller en goedkoper. Snelheid van handelen
helpt bij een hoger percentage geslaagde
transacties. In Nederland is het softwarehuis
YachtFocus marktleider in relatiebeheer software
voor jachtmakelaars, bootdealers en werven. De
aansturing van het digitale ondertekenen verloopt
soepel vanuit dit systeem. Vraag ernaar als u
een boot koopt! Adressen van bedrijven vindt u
achterin dit YachtFocus Magazine op pagina 174.
Scheepsmakelaardij Goliath
+31 (0)515-560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 96
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