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Inhoudsopgave

Wat een ongelooflijk mooi voorjaar is dit. Het is goed voor de bootliefhebber en voor de 

botenhandel. In het voorjaar trekt de handel in de lagere prijsklassen altijd aan. Na het mooie 

voorjaarsweer van dit jaar is de piek extra hoog, melden de dealers die bij YachtFocus 

adverteren. De bootverkoop is seizoensgebonden als het om boten voor dagrecreatie gaat. 

Ook de jachtmakelaars met hun duurdere kajuitboten zijn tevreden. Voor het eerst sinds corona, 

komt er meer aanbod beschikbaar voor bemiddeling. Deze vinden nog steeds snel een nieuwe 

eigenaar, want de vraag neemt niet af. Dit YachtFocus Magazine staat er vol mee.

Ondertussen groeit de populariteit van ons gelijknamige botenportal YachtFocus.com. Ten eerste 

komt dat door de toevoeging van huurboten vorig jaar, die u op de website selecteert aan de 

hand van uw vaarwensen en vakantievoorkeuren. Alleen beschikbare boten worden getoond en 

u kunt deze meteen boeken, rechtstreeks bij de verhuurder, inclusief alle optionele extra’s. Die 

verhuurder is altijd een gerenommeerd professional, privé-boten staan er niet tussen. Een recente 

verbetering is dat we ook de namen en contactgegevens van de verhuurders tonen en dat u 

alle huurboten van één verhuurder op een rij kunt zetten. De huurtarieven op YachtFocus.com 

zijn altijd scherp, want wij rekenen geen percentage toeslag. Wij staan dus niet voor een marge 

tussen huurder en verhuurder en dat scheelt u kosten.  

De tweede reden dat YachtFocus.com groeit heeft alles te maken met het gebruiksgemak van 

dit botenportal. Zoeken en bekijken gaat uiterst gemakkelijk en is daarmee onderscheidend. 

Mede hierom is YachtFocus.com het best bezochte botenportal van Nederland, met zowel 

in kwalitatieve als kwantitatieve zin de meeste bezoekers. Voor u als bezoeker en wellicht als 

particuliere bootverkoper, hebben wij zojuist de privé accounts voorzien van een nieuwe inlog 

en nieuw dashboard, oftewel menu. Hiermee bekijkt u bewaarde boten, geeft u zoekopdrachten 

op, kunt u bedrijven beoordelen en kunt u uw eigen boot adverteren. Een bootadvertentie op 

YachtFocus.com is voordelig. Slechts € 49,95 voor maar liefst 4 maanden online en één keer  

in dit magazine.

Wij wensen u een heerlijk vaarseizoen, of zoals de Engelsen daar een mooie uitdrukking  

voor hebben: “We wish you fair winds and following seas”.  

 

     Jan-Pieter Oosting

Het effect van mooi voorjaarsweer
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