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Watersportbedrijven op volle toeren

Welkom bij de dikke Boot Holland en Belgian Boat Show Special van YachtFocus
Magazine, het blad van de bekende botensite YachtFocus.com.

Terwijl uw boot in de winterberging ligt

Op een enkeling na zijn de meeste zeilers en motorbootvaarders middenin de winter niet
zo actief met hun hobby. Heel anders is dat bij hen die de watersport als broodwinning
hebben. Werven en jachtmakelaars draaien overuren op de grote voorjaarsbeurzen. Deze
volgen kort op elkaar en het is elke jaar weer een uitdaging de boten van de ene show
naar de andere te slepen en op de openingsdag keurig gepoetst te tonen. Nachtwerk
soms maar daar ziet u niets meer van op de openingsdag. Allereerst is er Boot Düsseldorf
in Duitsland. Twee weken later in februari gevolgd door de grote en gezellige beurs Boot
Holland in Leeuwarden. Vrijwel gelijktijdig is er de Belgian Boat Show in Gent, een leuke
beurs waar vooral Zuid-Nederlandse bedrijven staan. Nog eens twee weken later is de
HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI, vanouds de meest bekende van het land. Het is
dan inmiddels maart en dan wordt het niet meer rustig: de boten moeten te water, er zijn
nog tal van kleinere evenementen in april en de vragen om uitleveringen en last minute
reparaties barsten los. Werken in de watersport is niet voor mensen met een negen tot vijf
mentaliteit. Of u koopplannen hebt of niet, voor u als watersporter begint nu de voorpret.
Kom naar één van de beurzen om de sfeer op te snuiven en wellicht de boot van uw leven
aan te schaffen. Maak plannen voor kluswerk en tewaterlating. Waar zullen we eens naartoe
varen in de voorjaarsvakantie?

Nu kopen is slim

Februari is een erg goede maand om een boot te kopen. Wilt u een nieuwe productieboot,
dan is de kans groot dat deze nog vóór de zomer geleverd kan worden. Wilt u een gebruikte boot, weet dan dat elke verkoper de opbrengst juist in deze maand, tegen het einde van
het laagseizoen, goed kan gebruiken. Dikwijls helpt dit bij de onderhandelingen. Nog een
voordeel van nu rondkijken, is dat u royaal de tijd heeft om u goed te oriënteren en vooral
belangrijk: u heeft tijd om de keuring, financiering en ligplaats te regelen voordat het vaarseizoen begint.
Met het lekker dikke YachtFocus Magazine is het in ieder geval genieten. U vindt hier
lezenswaardige artikelen over alles wat met het (ver)kopen van boten te maken heeft.
En natuurlijk volop te koop staande boten, gebruikt en nieuw. Zeilboten en kajuitmotorboten, segmenten waar ons blad de marktleider is. Maar ook steeds meer spectaculaire
sportboten en heerlijke sloepen. Het duurt even voor u uitgelezen bent, maar daarna niet
getreurd: op de grote botensite YachtFocus.com vindt u nog tien keer zoveel boten te
koop. Bezoek deze site en zet hem bij uw favorieten.
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BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schades voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele
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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