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“Afgelopen jaar hebben wij zelfs een jacht
verkocht aan een Nieuw-Zeelandse koper”.

Met ons 10 stappenplan wordt uw jacht
optimaal aangeprezen en snel verkocht.
U besluit uw jacht
te verkopen.

2
Bestboats doet
een waardebepaling van uw jacht.
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U brengt uw jacht naar de
verkoophaven van
Bestboats in Roermond.

Verkoop vanaf eigen ligplaats
is ook mogelijk.

Uw jacht wordt
presentatieklaar
gemaakt op het
niveau van een
nieuw jacht.
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Uw jacht wordt gefotografeerd en indien
gewenst gefilmd door
een professionele
fotograaf.
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Uw jacht wordt
Europa wijd op de markt
geïntroduceerd.

Deze vooruitstrevende succesformule heeft zich al
meermals bewezen. Sinds de opening in 2017 zijn
al enkele honderden jachten verkocht. Ons team
staat voor u klaar om hetzelfde voor u en uw jacht
te kunnen betekenen.

Vele verkopers gingen u voor. Het Bestboats
team ontzorgt in de verkoop van uw jacht van
A tot Z, van intake van uw jacht, tot aan onderhoud van uw jacht, tot aan oplevering aan de
nieuwe eigenaar.
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Uw jacht wordt wekelijks
opnieuw onder de
aandacht gebracht op 30+
internationale websites
en Social Media kanalen.
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Bestboats gaat pro-actief
op zoek naar een potentiële
koper voor uw jacht door
middel van een database
van duizenden contacten.

Er vindt een bieding
plaats op uw jacht.

Gefeliciteerd!
uw jacht is
verkocht!

Publicatie op 30+ internationale websites.
Wekelijks online doormeten en onder de aandacht brengen
van uw jacht.
Uw jacht wordt gepresenteerd in de Bestboats nieuwsbrieven
naar duizenden potentiële kopers.
Wekelijks onderhoud van uw jacht en periodieke boatwash service.
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Wij regelen ook uw jachttransport.

Dé jachtmakelaar en verkoopplanner van Nederland, gelegen in Zuid-Nederland op een internationale A-locatie.
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Verkoopmakelaar voor
premium occasion jachten.
Een bewezen internationale
verkoopmethode.
De presentatie van uw jacht
onze prioriteit, on- en ofﬂine.

Roermond; direct aan de grens van
Duitsland en België.

Bezoek een van de mooiste verkoophavens van Nederland en maak kennis
met ons Bestboats team.

Dichtbij het
Designer Outlet Center
Roermond!

Voor meer informatie ons
aanbod nieuwbouw :

Voor meer informatie ons
Premium Occasion aanbod:
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