Voorwoord

Nieuwe boten ‘in the spotlight’

Colofon

Op YachtFocus.com staan niet alleen gebruikte boten te koop, maar ook honderden nieuwe
modellen van werven, dealers en importeurs. Wie YachtFocus Magazine regelmatig leest,
is geïnformeerd dat gebruikte boten van recente bouwjaren schaars zijn. Dat maakt het
interessant om opdracht te geven een nieuwe boot te bouwen. Het heeft zo z’n voordelen.
Naast de nieuwstaat van alles en de wetenschap dat u over de modernste techniek beschikt,
is er de wettelijk geregelde garantie en krijgt u goede uitleg bij de ingebruikname. Dat zijn
prettige zekerheden. Net als bij auto’s zijn de boten die tegenwoordig worden gebouwd relatief
waardevast, ook fijn. Ze gaan langer mee want materialen en bouwwijze worden nog steeds
beter. Bijna 20% van het grote botenaanbod op de website YachtFocus.com bestaat uit nieuwe
boten. Sinds kort vallen deze extra op tussen het gebruikte aanbod, want wij besloten ze altijd
groot en opvallend te tonen. ‘Eyecatcher’ noemen we dat. In de overzichtslijst met de selectie
van boten die u conform uw wensen maakt, ziet u nieuwe boten nu met drie foto’s in plaats van
één en staat het logo van de dealer of werf erbij. Klikt u erop, dan krijgt u een zee aan informatie
waaronder onbeperkt foto’s, films en 360-graden beelden zogeheten ‘walk-throughs’. Mits de
verkoper z’n best heeft gedaan op een mooie presentatie, dat spreekt voor zich. Wij bieden dit
onze adverteerders kosteloos aan, om ze te helpen hun doelgroep beter te bereiken en om de
vloot versneld te doen groeien. De jachtmakelaars met hun gebruikte aanbod profiteren daar
uiteindelijk ook van, want over enkele jaren komen die extra verkochte boten weer op de markt.
Heel Nederland het water op krijgen, dat is het motto van YachtFocus.
Wilt u nieuwe boten in het echt zien, kom dan naar de Hiswa te Water van 31 augustus tot en
met 4 september in de Bataviahaven te Lelystad. Voorbereiden doet u op www.hiswatewater.nl.
YachtFocus is niet te missen op de beurs want wij delen de septembernummers uit pal naast de
ingang.
Tot ziens en voor nu wensen wij u veel leesplezier en een mooie watersportmaand augustus toe!
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