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Regelmatig worden we aangesproken door mensen die vragen of dit het juiste moment 
is om de boot te verkopen. Dat is een goede vraag die echter niet eenvoudig te 
beantwoorden is. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken of er een beter moment 
komt. Wat weten we wel? De situatie is als volgt.

Sinds het uitbreken van de crisis, zeven jaar geleden alweer, zijn de verkoopprijzen voor 
gebruikte boten gedaald met gemiddeld 40%. Wie de verkoop uitstelde moest aanzien hoe 
zijn bezit jaarlijks minder waard werd. Voeg daarbij de kosten voor liggeld en onderhoud, 
en het zal duidelijk zijn dat uitstel niet loonde. Aan de prijsdalingen kwam vorig jaar een 
einde. Gaan de prijzen nu weer omhoog? 

Onze verwachting is dat de aanhoudende vraag vanuit het buitenland en de iets 
afnemende belangstelling voor watersport in Nederland, elkaar in evenwicht zullen 
houden. Oftewel: prijsstabiliteit. Er is een kans dat de prijzen over enkele jaren iets stijgen, 
maar of dat uw jaarlijkse kosten voor afschrijving, liggeld en onderhoud compenseert is 
twijfelachtig. We zouden daarop niet speculeren. Nu verkopen dus, als u toch al met die 
gedachte rondloopt. Het best werkt dat via een jachtmakelaar die in ons blad adverteert. 
Hun namen staan op pagina 14 tot en met 17.

Als u zelf wilt adverteren, let dan op hoe goed u die interessante internationale doelgroep 
weet te bereiken. YachtFocus is hiervoor ideaal. Met een advertentie bij YachtFocus komt 
uw boot in één klap op elf internationale botensites in het YachtFocus-netwerk en op de 
YachtFocus Botenapp. Dat biedt extra bereik bij precies de juiste liefhebbers. Uw boot 
komt niet alleen op internet maar ook in YachtFocus Magazine, dat veel op buitenlandse 
botenbeurzen wordt uitgedeeld. Uw boot komt trouwens ook op de website van de 
Waterkampioen en een maand later ook in dat tijdschrift, zodat het met het binnenlandse 
bereik ook wel snor zit. Meer informatie daarover vindt u op pagina 34. En u leest over de 
resultaten op pagina 147. Veel succes met de verkoop dit voorjaar!

    Jan-Pieter Oosting

Hét moment van 
verkopen


