Voorwoord

Verwachting voor de botenbranche in 2022

Colofon

In deze laatste editie van het jaar blikken we gewoontegetrouw terug én kijken we naar de
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toekomst. Het jaar 2021 gaat de boeken in als een piekjaar voor de botenhandel. Bij de
jachtmakelaars en handelaren in gebruikt aanbod zijn de voorraden nog steeds (te) laag. Toch
draaiden zij een topjaar, dankzij de hoge omloopsnelheid. Een goed onderhouden boot van een
gangbaar model is immers meteen verkocht. Jachtmakelaars hebben dus relatief weinig boten
gelijktijdig in bemiddeling, maar verkopen er veel. De wijze les voor kopers is om niet te dralen
met het bod en geen langdurig onderhandelingsproces te beginnen. Het begint een beetje op
de huizenmarkt te lijken en inderdaad gingen de eerste boten boven de vraagprijs weg dit jaar.
Les 2 is om toch vooral regelmatig op de website YachtFocus.com te kijken naar vers aanbod,
want het is zó weg.
Bent u verkoper, dan adviseert YachtFocus om niet te beknibbelen op de commissie die u
het bedrijf gunt dat uw boot verkoopt. Helemaal als uw boot van een minder gangbaar model
is of onderhoud behoeft. Door de hoge omloopsnelheid gaat er steeds meer tijd zitten in de
afhandeling van transacties en in goede nazorg. Als verkoper zou u deze ontzorging moeten
willen belonen. ‘Alle waar is naar z’n geld’, is toepasselijk op de commissie voor jachtmakelaars.
De schaarste aan gebruikte boten zal in 2022 wel iets minder worden, verwachten wij.
In de nieuwbouw spelen andere zaken. De meeste werven zitten vol tot 2023 en veelal ook tot
in 2024. Het is gangbaar dat de bouwer in zijn contract een voorbehoud maakt ten aanzien van
tussentijdse prijsverhogingen door toeleveranciers. Werven merken op dat er flink tijd gaat zitten
in hun zoektocht naar materialen en onderdelen. Er wordt veel gepuzzeld om het bouwschema
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aan te houden en meer dan eens moeten alternatieven worden gevonden. En als de spullen
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arriveren, schort het aan de geschoolde vaklui om het in te bouwen. Nieuwe boten zullen
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duurder worden, misschien wel meer dan 10 procent in de loop van 2022, terwijl de rente op
uw spaargeld vooralsnog niet veel doet. Vroegtijdig bestellen scheelt dus in de portemonnee.
En dan maar een jaartje huren, wat tegenwoordig ook kan via YachtFocus.com.
Bij voorraadboten, veelal afkomstig van grote buitenlandse fabrieken, moet de dealer al lange
tijd vooruit voorraad of zogeheten ‘production slots’ inkopen. Dat moeten dan maar net de
goede, gewenste uitvoeringen zijn, een risicovol spel. Zeker als het economisch tij plotsklaps
omslaat, maar dat zal niet gebeuren in 2022 verwachten wij. Voor u als koper is het devies om
u flexibel op te stellen voor wat betreft de uitvoeringsmogelijkheden. De prijs op het kaartje is
zelden onderhandelbaar, want als u niet koopt, staat een ander klaar. Krijgt 2022 een mooi
voorjaar, dan zou het kunnen dat het flink galmt in de showrooms, tegen juni.
2022 wordt wederom een jaar van voorspoed voor de botenbranche. Wij wensen u een fijne
jaarwisseling!
Jan-Pieter Oosting
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