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Gebruikte boten dalen niet meer als gevolg van de crisis in prijs. Na vijf jaren van
neergang zijn boten gemiddeld 40% goedkoper geworden. Achterhaald vormgegeven en slecht onderhouden boten daalden harder in waarde, courante modellen minder. In de jachtmakelaardij horen we overal geluiden dat de bodem nu echt bereikt
is, dat de prijzen stabiliseren op het huidige lage niveau en daar komende jaren
zullen blijven. Zo denkt YachtFocus er ook over. Buitenlanders hebben het goedkope aanbod in ons land ontdekt en kopen volop. Dat compenseert prijsdalingen.

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
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Aprilnummer 102,
Paas / Voorjaar Special

Een boot kopen is in elk tijdperk een verstandige beslissing. Je koopt deze namelijk in de
eerste plaats om er elk weekend en elke vakantie van te genieten en even niet aan stoffelijke
zaken als geld te denken. Daarnaast is de aanschaf anno 2013 ook een rationele beslissing
vanuit financieel oogpunt, juist door de aanhoudende crisis. Na de gebeurtenissen vorige
maand in Cyprus weet u niet meer zeker of uw geld op de bank 100% veilig is, zelfs niet
binnen de limiet van het depositogarantiestelsel. Aandelen zijn geen alternatief, nu de beurzen een top bereiken. Bedrijfsonroerend goed maakt een rit omlaag in waarde, evenals het
eigen huis waar de prijscorrectie in tegenstelling tot de botenmarkt nog niet uitgebodemd
lijkt. De goudprijs gaat al twee jaar nergens heen. Blijft over: een boot. Niet alleen om te
genieten, maar daarnaast ook om uw geld veilig vast te leggen met voorspelbare afschrijving.
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De YachtFocus-makelaars ontvangen u met open armen in april! Duizenden betaalbare
boten vindt u vooral in ons blad en op YachtFocus.com, de grootste botensite van
Nederland met gebruikt aanbod boven € 5.000,-. Wilt u ‘the real thing’ zien en voelen,
dan raden we de evenementen op pagina 20 en verder aan.
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Jan-Pieter Oosting

N.B. Zelf uw boot verkopen meteen na de zomer? Schrijf in op de grootste
gebruikte-botenbeurs van Nederland in het laatste augustusweekend te Hoorn.
www.gebruiktebotenbeurs.nl.
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informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met
de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. Alle
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gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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