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Na regen komt zonneschijn
Deze oude wijsheid klopt altijd. Begon dit jaar het vaarseizoen nog nat en koud, augustus
en september waren prachtige maanden met drukte op het water. Eens te meer bewees
ons Nederland de geschiktste regio ter wereld te zijn om te genieten vanaf het water.
We voorspellen een mooi naseizoen voor de jachtmakelaars en voor onze particuliere
adverteerders die hun boot willen verkopen. Tal van mensen zullen verlangen naar hun
eerste boot of naar een grotere. Adverteer daarom vandaag nog uw boot te koop op
YachtFocus.com en u hebt alle kans dat de koper snel komt.
Varen hoeft geenszins een dure hobby te zijn. Voor slechts enkele duizenden euro’s koopt u
al een leuke boot. Dat lijkt veel geld maar u haalt het er zo weer uit: vergelijk het maar eens
met een buitenlandse vakantie of de aanschaf van een caravan of camper. En u kunt elk
weekend genieten. De beste koopjes vindt u op de grootste botenbeurs van oktober. Dat is
Bootoutlet in het overdekte WTC Expo in Leeuwarden in het weekend van 20 en 21 oktober. Op deze droge en warme beurs staan alle boten op trailers, zonder verdere poespas in
rijen opgesteld. Gecombineerd met een superlaag deelnametarief garandeert dit grote deelnamebereidheid in de branche. Trouwens, ook particulieren kunnen deelnemen.
Precies zoals de naam aangeeft, worden op Bootoutlet overtollige handelsvoorwaarden,
restanten en ‘moetjes’ tegen absolute bodemprijzen aangeboden. Weg is weg, is het motto.
Het is de beurs met het grootste aantal verkopen tijdens de beursdagen zelf. Vorig jaar gingen tientallen boten over in andere handen. Een kwestie van snel en op het juiste moment
toeslaan, want doorgaans staan de koopjesjagers met geld op zak al te dringen voor de
kassa op de openingsdag. De handelaren doen onderling ook veel zaken en dat is het
bewijs dat de boten kennelijk onder de werkelijke waarde weg mogen. Sla uw slag!

www.bootoutlet.nl

		
							

Jan-Pieter Oosting

inhoudsopgave
7
10
14
18
22
24
26
30
32
34
82
87
96
114
120
133
216
222

Commentaar
Watersportnieuws algemeen
Vestigingskaart en adressen werven en jachtmakelaars
Artikel Botenbeurs Bootoutlet
Artikel Expertise door Garantex
Adressen experts en verzekeraars
Artikel EMCI
Artikel Jachtmakelaardij in actie
Formulier particuliere advertenties
Zeilboten nieuw en gebruikt
Platbodems en zeilende ex-beroepsschepen
Klassieke en ex-beroeps motorschepen
Sloepen en sportboten nieuw
Sloepen en sportboten gebruikt
Motorboten nieuw
Motorboten gebruikt
Vestigingskaart en adressen jachthavens
Adverteerdersindex

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

zeiljachten

platbodems

ex-beroeps

sloepen

motorjachten

34

82

87

96

120

YachtFocus Magazine 95 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

7

