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Nieuw verkoopconcept met extra vestigingen voor eSailing
Floris Vos van eSailing lanceerde
onlangs een nieuw verkoopconcept
voor jachten. Vos merkte dat de markt
vroeg om verkoop op maat en ontwikkelde twee nieuwe bemiddelingspakketten. Deze aanpak leidde tot een
groter aantal potentiële kopers en
een hogere verkoopsnelheid. De helft
van alle schepen in het aanbod wordt
nu binnen drie maanden verkocht.
Vijf jaar geleden startte Floris Vos als
gediplomeerd jachtmakelaar. Ook
toen onderscheidde hij zich al van zijn
collega’s door een vaste pakketprijs te
berekenen in plaats van een percentage van de verkoopprijs. Vooral in het
hogere segment leidt deze aanpak tot
een aanzienlijke kostenbesparing voor
de verkoper. Sinds kort is het aanbod

Schepenkring Giethoorn verhuist naar
Zwartsluis

Schepenkring Jachtmakelaardij Giethoorn verplaatst vanaf 1 juli haar vestiging naar Jachthaven De Kranerweerd in
Zwartsluis. De jachtmakelaardij ziet grote
voordelen in de full-service jachthaven De Kranerweerd zowel overdekte
ligplaatsen als ligplaatsen aan ruime
steigers, een restaurant en terras aan
het water, een tankstation, een vuilwaterstation, een technisch centrum en
een (overdekte) winterstalling. Daarnaast
hebben zich hier een aantal hoogwaardige bedrijven zich gevestigd zoals
Bonsink Yacht Painters, Serious Yachts,
Yacht-Gallery en Aqualicious Yachtcharter. Begin juli zal Schepenkring
Jachtmakelaardij Giethoorn hierbij
aansluiten en haar vestiging op het adres
Oude Diep 5-7 openen. “Zo ontstaat er
een watersportcentrum met een veelheid aan specialismen en activiteiten,
waaronder één van de grotere verkoophavens in Nederland,” aldus René Jorna
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van Schepenkring. “Een verkoophaven
met veel publiciteit, een sterke reclamekracht en een groot publiek dat haar weg
naar Zwartsluis vindt.” Jachtmakelaardij
Giethoorn werkte al samen met YachtGallery in Zwartsluis. Samen organiseren
zij jaarlijks in april het Overijssels
Waterevent, een succesvolle in-water
botenshow in Blokzijl met gebruikte
boten en nieuwbouwmodellen. Jorna:
“Jachtmakelaardij Giethoorn heeft de
eerste vier maanden van 2012 ruim
veertig jachten verkocht, een aantal waar
we in de huidige lastige markt tevreden
over zijn, maar we zijn ervan overtuigd
dat we dit vanuit De Kranerweerd kunnen
overtreffen.”

Schepenkring/
Jachtmakelaardij Giethoorn
T: 0521-361445 / 038-3867351
www.schepenkring.nl

uitgebreid met twee extra bemiddelingspakketten. Deze zijn standaard
voorzien van een professionele videoregistratie van het schip. Daarnaast
heeft de verkoper de keuze om zelf
de bezichtiging te doen óf deze door
eSailing te laten verzorgen. De nieuwe
verkoopstrategie slaat aan, zo meldt
Vos. Daarom is eSailing uitgebreid met
een vestiging in Zuidwest Nederland
en een vestiging in Midden Nederland.
Naar verwachting volgt een vestiging
in Friesland op korte termijn. Daarmee
heeft eSailing een goede landelijke
dekking en voor elke verkoper is er een
jachtmakelaar in de buurt.
eSailing
T: 088-2502500, www.esailing.nl

Viva Vinyl wijzigt
naam in Vyva Fabrics
Viva Vinyl breidt continu uit. Het huidige,
gevarieerde assortiment vroeg om een
bijpassende nieuwe bedrijfsnaam en dat
is ‘Vyva Fabrics’ geworden. Om op de
wensen van hun verschillende soorten klanten in te kunnen spelen, levert
Vyva Fabrics alle denkbare soorten luxe
bekledingsmaterialen zoals exclusief
kunstleer (PVC-vrij), exclusieve ecologische microvezel stoffen uit Italië en
meubelstoffen voor de medische sector.
Bovendien ontwikkelde Vyva ook een
eigen bekledingslijn onder de merknaam
Fabrics for Life. Een nu al succesvolle lijn
die zijn naam eer aan doet, aldus eigenaresse Carol Driessen. Om alle activiteiten
in de bedrijfsnaam terug te laten komen,
wijzigt Viva Vinyl deze naar Vyva Fabrics,
waarbij de Y een knipoog naar vinyl is.

Vyva Fabrics
T: 020-6599523
www.vyvafabrics.nl
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Jachtmakelaarsnetwerk EYN introduceert
betalingsregeling ‘gebruikte boot op
afbetaling’ bij bootverkoper

Vetus introduceert
’s werelds meest
geluidloze waterlock

De verkoop van boten is de laatste
jaren sterk teruggelopen, zo constateert
jachtmakelaarsorganisatie European
Yachting Network (EYN). Gebrek aan
respons en de vele weigeringen van
banken om leningen te verstrekken voor
de aanschaf van een boot zijn volgens
het jachtmakelaarsnetwerk belangrijke
oorzaken. Om de markt vlot te trekken,
hebben EYN en Straetus Incasso een
nieuwe vorm van koop-op-afbetaling
ontwikkeld, waarbij de verkoper de verkoop financiert. “Mensen die hun boot
weg willen of moeten doen, moeten flink
in prijs zakken om hem kwijt te raken,”
aldus directeur Paul van Rijswijk van
EYN. “Vaak meer dan zij zich eigenlijk
kunnen veroorloven.” Samen met Emile
Spruijt van Straetus Incasso bedacht
hij een financieringsconcept waar geen
bank aan te pas komt. Het concept is
als volgt: wanneer een klant een zeiljacht
koopt betaalt deze een deel van de
overeengekomen prijs. Daarna betaalt
de klant het restant in vier jaar tijd af
via Straetus Incasso. Hierdoor moet de
oude eigenaar langer wachten voordat
deze de gehele verkoopopbrengst bin-

nen heeft, maar daar staat tegenover dat
hij zijn boot sneller kan verkopen en tegen een goede prijs. Over het nog te betalen bedrag ontvangt de eigenaar ook
rente. Omdat het incassobureau toeziet
op naleving van de betalingen, loopt de
verkoper niet het risico dat hij het schip
ingaat. Maar ook voor de koper zitten
er voordelen aan, aldus Spruijt. ,,Hij
hoeft niet naar de bank voor een lening
en de rente die hij betaalt, is lager dan
een bank in rekening zou brengen. Voor
de verkoper is de rente die hij ontvangt
hoger dan die op een spaarrekening.
Dat dubbele rentevoordeel is mogelijk
doordat er geen bank tussen zit,” aldus
Spruijt. EYN en Straetus verwachten
dit jaar 40 boten op deze manier van
eigenaar te zien wisselen.

Vetus introduceert een spectaculaire nieuwe waterlock. De NLP3 zou
‘s werelds stilste waterlock zijn. Maximale ruisonderdrukking met optimale prestaties, zo belooft Vetus. Het
verminderen van ruis is natuurlijk één
van de belangrijkste functies van een
waterlock. Gezien het feit dat maximale
ruisonderdrukking niet werd bereikt met
een dubbele kamer waterlock, ontwikkelden de Vetus ingenieurs een driekamer versie. Dit bereikt een spectaculaire
10dB betere ruisonderdrukking dan een
tweekamer model. De tegendruk is ook
binnen aanvaardbare grenzen gehouden.
De waterlock is beschikbaar vanaf
€ 269,-

European Yachting Network
T: 073-6313620
www.e-y-n.com

Vetus
T: 010-4377700
www.vetus.com

Jachthaven Kempers Watersport ontvangt voor derde maal op rij
Blauwe Vlag
Ook dit jaar ontving Kempers Watersport
de Blauwe Vlag. Hiermee zien de broers
Bart en Joost Kempers hun inspanningen om een kwalitatief hoogwaardige
en complete dienstverlening te leveren
beloond en erkend. De Internationale
Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in
totaal 140 Blauwe Vlaggen in
Nederland toegekend (zie de foto). Dit
is een stijging van 9% ten opzichte van
2011. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens
die veilig en schoon zijn. Kempers Watersport besteedt hier op constructieve

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

wijze aandacht aan. De jachthaven in
Aalsmeer ontving de erkenning dit jaar
voor de eerste keer, de jachthaven in
Kudelstaart voor de derde keer.

Kempers Watersport
T: 0172-503000 (Aalsmeer)
T: 0297-385385 (Kudelstaart)
www.kemperswatersport.nl

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 80
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Els Bax - Noordwijk
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