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Sla uw slag op Bootoutlet

Oktober staat in het teken van de ideale botenbeurs voor de slimme koper: Bootoutlet, in een
droge en warme hal in WTC Expo te Leeuwarden. De naam zegt alles. Uitgerekend nu het seizoen eindigt, koopt u hier voor een habbekrats de mooiste boten. Op zaterdag 22 oktober en
zondag 23 oktober staan er naast diverse kramen met bootspullen zo’n tweehonderd scherpgeprijsde boten voor u klaar. Daarmee belooft het meteen ook de allergrootste gebruikte botenbeurs van het jaar te worden. De koopjesjacht begint. Toeslaan is ons advies, liefst meteen bij
de opening om 10:00 uur. YachtFocus is erbij en hoopt u te verwelkomen.

YachtFocus Goedgekeurd

Ondertussen werken we aan de goedkeuring van bedrijven die op onze botensite YachtFocus.com
adverteren. Vorige maand kondigden we de overgangsperiode van 1 september tot het einde
van het jaar aan, waarin alle handelaren en makelaars een verklaring over hun antecedenten
afgeven. Daarna zijn alle bedrijven op onze site gegarandeerd bonafide. De bedrijven die reeds
tekenden, hebben het rode ‘YachtFocus Goedgekeurd’ stempel gekregen bij elke geadverteerde boot. U ziet dat online onder het kopje ‘Lidmaatschappen en erkenningen’. Het weren
van malafide bedrijven is een unieke stap binnen de botensites en maakt dat u via YachtFocus
vertrouwd zaken kunt doen. Zo zouden alle botensites het moeten aanpakken en we roepen ze
op tot navolging!
Meer dan de helft van de huidige adverterende bedrijven heeft het YachtFocus Goedgekeurd
logo inmiddels gekregen. Een grote sprong vooruit was de collectieve regeling die vlak voor
sluiting van dit nummer met keuringsinstantie EMCI werd afgesproken voor hun leden. De
EMCI-eisen gaan overigens – in uw belang als koper – nog heel wat verder dan onze minimum
kwaliteitseis. Alles daarover leest u op pagina 26.

QR-codes slaan brug tussen tijdschrift en internet

QR betekent Quick Response, oftewel Snelle Reactie. Deze codes ziet u steeds vaker in
YachtFocus Magazine. Wanneer u ons blad leest met uw Smart Phone of tablet bij de hand,
richt u de camera op zo’n ietwat Mondriaans aandoende afbeelding. De Smart Phone interpreteert het plaatje dat altijd naar een webpagina leidt en opent deze meteen met veel uitgebreidere informatie dan in een bladadvertentie past. De voordelen van het blad (lekker bladeren,
overzicht, snel vergelijken) gecombineerd met de voordelen van internet. Het mooiste voorbeeld
tot nog toe vindt u in een advertentie van De Valk Yachtbrokers links van deze pagina.

Weer dikker

Tot slot melden we u nog dat dit oktobernummer van YachtFocus Magazine maar liefst 20%
dikker is dan hetzelfde nummer vorig jaar. Die groei komt doordat het de Bootoutlet Special is,
wat in extra veel advertenties met scherpe prijzen resulteerde. Veel leesplezier!
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en andere informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst
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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