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Veilig kopen

De jachtmakelaars draaien redelijk nu de ‘bubble’ uit de gebruikte botenmarkt verdwenen is
en vraagprijzen terug zijn op het niveau van een decennium geleden. Hun lagere marge wordt
goedgemaakt door méér verkopen. Zo is de situatie bij gebruikt aanbod, anno 2011. Moeilijker
ligt het bij de verkopers van nieuwe boten, zoals elke watersporter weet die z’n oor daar te
luisteren legt. Een oorzaak is de aarzeling van kopers om hun handtekening te zetten, terwijl ze
best willen kopen en ook geld hebben. Soms is er vrees dat de werf failleert in de lange periode tussen deelbetalingen en aflevering van de nieuwe boot. Het gevaar is gelukkig klein. Er
zijn opmerkelijk weinig bedrijfsstops, dankzij onze flexibele botenindustrie die snel bezuinigde
toen de crisis begon. De Nederlandse ZZP-arbeidscultuur heeft nadelen, maar is wel flexibel. Bovendien zijn er tal van wegen om met een gerust hart de nieuwe boot van uw leven te
bestellen, maar die moet u wel kennen. YachtFocus zou YachtFocus niet zijn als we niet de
dingen zouden benoemen en oplossingen aanreiken die kopers en dús ook de branche helpen.
Brancheorganisatie EMCI was zo vriendelijk een artikel met adviezen te schrijven dat u leest op
pagina 26.

Veilig kopen 2

Is het bedrijf waar u de nieuwe of gebruikte boot koopt, van onbesproken reputatie? Wel als u
de boot vindt via botensites YachtFocus.com en ANWBwatersport.nl. Per 1 september* zijn wij
namelijk begonnen met de selectie van uitsluitend bonafide bedrijven die mogen adverteren.
Malafide bedrijven – gering in aantal in de gemoedelijke botenwereld – worden geweerd. Onze
kwaliteitseis houdt het volgende in. Elke werf of makelaar garandeert dat geen van
htFocus
de eigenaren of directeuren ooit strafrechtelijk veroordeeld is in verband met de
RD
handel of bemiddeling in boten. Simpel en duidelijk. Botensite YachtFocus.com is G O E D G E K E U
c
uniek op dit gebied. Goedgekeurde bedrijven hebben dit logo bij hun adresgegevens:
ont le
ro
t

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
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YachtFocus (WorldYacht BV)
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Postbus 182
1180 AD Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
F +31 (0)20 647 6446
E info@yachtfocus.com

U leest nu de dikste YachtFocus ooit met een record aantal pagina’s, fotoadvertenties en
adverteerders. Het blad wordt steeds dikker en is het grootste botenblad van Nederland qua
bedrijfsaanbod (dus particuliere en branchevreemde adverteerders niet meegerekend). Fijn voor
de lezer die ruime keuze heeft, maar onze groei betekent niet dat het hosanna gaat in de botenbranche. De omzetten van bedrijven die boten leveren, blijven beneden niveau. Raar eigenlijk in
een tijd waarin de aanschaf van een boot een van de zekerste beleggingen is, waarvan u gegarandeerd meer geniet dan de rode cijfers van uw aandelenportefeuille. Iedereen zoekt betrouwbaarheid en zekerheid, juist nu, en daar willen we het over hebben.
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Ad *: tot 1 januari 2012 loopt het keuringproces. Dagelijks
komen er bedrijven bij. In 2012 heeft elk bedrijf op onze site
ons kwaliteitsstempel.
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contact op met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te
bezichtigen. Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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