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Mooie verkoopkansen
YachtFocus Magazine bestaat deze junimaand precies 9 jaar. Dat vieren we met een mooi 
dik nummer boordevol boten en toebehoren. Sinds juni 2004 is het plaatsen van een adver-
tentie in dit jongste botenblad van Nederland de beste manier om uw boot te verkopen. 
Uw advertentie staat in YachtFocus Magazine én in de Waterkampioen 2eHANDS. Samen 
hebben ze een oplage van 50.000 exemplaren voor extra verkoopkansen. Uw boot komt 
ook 4 maanden lang online op YachtFocus.com en op ANWBwatersport.nl, die samen ruim 
200.000 bezoeken per maand trekken. 

Regelmatig horen onze medewerkers lovende commentaren van booteigenaren die hun boot 
na de verkoop afmelden. Kijkt u maar op pagina 999 waar een bloemlezing uit ingekomen 
e-mails staat. Of de snelle verkoop via onze website gaat of via de bladen, dat is moeilijk te 
achterhalen. Juist de combinatie van drukwerk met internet is effectief. Zeker nu ons internet-
bereik - ondanks de crisis - maandelijks toeneemt. Dat ziet u op het plaatje onderaan deze 
pagina dat de trend weergeeft in online bezoeken op YachtFocus.com. 

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
Wat ook werkt is uw boot aanbieden op een gebruikte-botenbeurs. De beurs in Hoorn, die 
YachtFocus eind augustus zelf organiseert, is de grootste van het land. Daar liggen bijna 200 
boten te koop en ziet het zwart van de mensen uit heel Nederland en zelfs het buitenland. Het 
is een ideaal verkoopmoment, want de oude eigenaar heeft tijdens de vakantie nog kunnen 
varen en de nieuwe eigenaar kan genieten van het naseizoen. De meeste boten op de Hoornse 
beurs zijn van bedrijven, die dankzij hun professionele aanpak de beste verkoopkansen heb-
ben. Maar u bent ook van harte welkom om als particulier zelf uw boot aan te bieden. Uniek 
voordeel is de ‘quick scan’-waardebepaling die de experts van het vooraanstaande bureau 
Garantex kosteloos voor u uitvoeren. Wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol. Het 
aanmeldformulier vindt u op pagina 999 van dit blad of online op www.gebruiktebotenbeurs.nl.  
 
De totaalaanpak van verkopen via YachtFocus:
1. Online op YachtFocus.com en diverse andere botensites;
2. Afgedrukt in 2 bladen met grote oplage;
3. Gecombineerd met de grootste gebruikte-botenbeurs van het land.

          Jan-Pieter Oosting


