Commentaar

elke

YachtFocus Magazine 95 - september 2012

colofon
YachtFocus (WorldYacht BV)
Binderij 7b
Postbus 182
1180 AD Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
F +31 (0)20 647 6446
E info@yachtfocus.com
Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Elling, pagina 123
Dit nummer
Septembernummer 95, Hiswa te water Special
Volgend nummer
Oktobernummer 96, Bootoutlet Special
Deadline: 17 september
Jaarplanning: zie www.openbms.nl
YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens,
watersportwinkels, werven en dealers
en botenbeurzen.
Onder de titel ‘Waterkampioen 2eHands’
naar abonnees en in losse verkoop
gebundeld met de Waterkampioen
Persberichten
Met hoge resolutie foto
Naar redactie@yachtfocus.com
Credits
Druk
Senefelder Misset Doetinchem
Medewerkers
Bas Mulder
Denise Louman
		
Jan-Pieter Oosting
		
Judith Coevert
Michal Skrzypecki
		
Niels Baten
		
Tinoush Zandi
Redactie
Valérie Sambrink Sanderink
		
redactie@yachtfocus.com
Verkoop
Ralph Wanders 06 8186 8314
		
ralph@yachtfocus.com
Copyright
Copyright WorldYacht BV 2012. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. WorldYacht
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

dag

beter

Dikste nummer van het jaar
Welkom bij de dikke septemberuitgave van YachtFocus Magazine. Elk jaar is dit het best
gevulde nummer en dat is nu niet anders. Ondanks de uitdagende tijden voor de botenbranche blijft ons blad favoriet bij de Nederlandse werven en handelaren om hun doelgroep
te bereiken. Met 228 pagina’s is dit blad precies even dik als in september 2008, vlak voordat de crisis uitbrak. Bent u op zoek naar een volgende boot? In dit blad vindt u hem. We
wensen u veel leesplezier toe!
Kent u onze botensite al waarop maar liefst 12.000 nieuwe en gebruikte boten te koop
staan? Steeds meer mensen zoeken op internet via www.YachtFocus.com hun volgende
boot. Dat blijkt uit de commentaren van consumenten op onze botensite, waar u meer
over leest op pagina 215. Na lezing wilt u vast en zeker ook uw eigen boot bij ons te koop
adverteren. U kunt deze online opgeven, wat het snelst werkt, of het formulier gebruiken op
pagina 32 van dit blad.
Misschien bent u niet zo’n expert in computers maar u zult merken dat YachtFocus.com
aangenaam is in gebruik. Uw kunt uw zoekopdracht eenvoudig verfijnen met de zoekcriteria aan de linkerzijde van uw beeldscherm. Nieuw is dat we deze zomer een e-mailservice
introduceerden die snel populair werd. Deze service houdt in dat u uw eigen zoekcriteria
kunt opslaan, waarna u dagelijks een bericht per e-mail ontvangt met alle nieuw binnengekomen boten volgens uw criteria. Heeft u uw boot gevonden, dan schrijft u uzelf uit en
stopt de mailing.
Tot slot wijzen we u op de overdekte gebruikte-botenbeurs Bootoutlet. Qua aantallen
verkochte gebruikte boten is de waarschijnlijk de meest succesvolle van het land. Zoals de
naam aangeeft, vindt u hier de mooiste koopjes voor de laagste prijzen. Bootoutlet wordt
gehouden aan het eind van het seizoen, op 20 en 21 oktober in het overdekte WTC Expo in
Leeuwarden. Sla hier uw slag!

www.bootoutlet.nl
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bezichtigen. Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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