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PASSIE VOOR UW JACHT



Groot of klein, luxe of sober, met of zonder zeilen; uw boot is u alles 
waard. Uw jacht is uw passie, uw vrijheid, oftewel: uw welvaren.
Wij van De Valk begrijpen dat als geen ander. Immers, wij zien het 
plezier van de pleziervaart als eerste levensbehoefte. Dus als u dan 
toch afscheid neemt: dan liefst zonder dat u er omkijken naar heeft. 

EEN BOOT VERKOOP JE NIET ZOMAAR…

De Valk heeft meer dan 70 jaar ervaring in de (luxe) watersport.
En is uitgegroeid tot Europa’s marktleider op het gebied van
jachtbemiddeling. We hebben meerdere verkoopvestigingen in
strategische watersportplaatsen verspreid over Europa. Een netwerk 
dus, dat zich uitstrekt tot een internationale clientèle en dat helpt. 
Getuige duizenden succesvol afgesloten transacties.

…EN EEN JACHT IS NIET ZOMAAR VERKOCHT…

Kies voor De Valk als uw verkopende makelaar. Uw toekomstige
-eventueel buitenlandse- koper weet ons beter te vinden dan wie
ook. In één van onze representatieve verkoophavens komt uw jacht 
het allerbest tot zijn recht. En met onze veiligheidsgaranties bent u 
verzekerd van een vlekkeloze transactie. Met voor u de best
denkbare condities.

…DUS VERGROOT UW VERKOOPKANS…

…MET DE EXPERTISE, HET NETWERK EN

   DE BETROUWBAARHEID VAN DE VALK.



ONZE STRATEGIE



Na een grondige bezichtiging bepaalt een van onze gecertificeerde 
makelaars/taxateurs samen met u de reële vraagprijs. Waar nodig 
geven wij aanbevelingen voor aanpassingen aan uw boot, die deze 
prijs gunstig kunnen beïnvloeden. Als u dat wilt, kunnen wij u daarbij 
assisteren. Hoe dan ook, wij zorgen ervoor dat uw boot er altijd tot in 
de puntjes verzorgd uitziet.

EEN HELDER PLAN VAN AANPAK…

Bij de verkoop van uw jacht zetten we altijd al onze middelen in,
om de verkoopkans zo groot mogelijk te maken. Om te beginnen
plaatsen we uw jacht in onze unieke database, met gegevens van
meer dan 16.000 actief zoekende klanten. Wanneer daar een directe 
match valt, kan het heel snel gaan.

…OP ZOEK NAAR DE BESTE KOPER…

De Valk heeft meerdere verkoophavens in Europa. Uw jacht krijgt een 
ligplaats in de verkoophaven die het best aansluit bij uw doelgroep. 
Als u wilt, regelen wij dat uw boot daar komt te liggen. Gaat uw 
voorkeur uit naar uw eigen ligplaats? Dan verkopen we uw jacht 
uiteraard vanaf daar.

…MET MAXIMALE, OPTIMALE PRESENTATIE…

Hoe wij een miljoenenpubliek bereiken en de koper van uw jacht 
vinden, leest u in onze brochure “Bereik een miljoenenpubliek
en verkoop uw jacht”.

…MULTIMEDIALE PROMOTIE…

…KORTOM: JACHTVERKOOP À LA DE VALK



GRENZELOOS VERTROUWEN



Bij De Valk zijn we zeven dagen per week geopend om potentiële
kopers uit binnen- en buitenland te ontvangen. Het merendeel van 
onze verkopen gaat naar het buitenland. 

INTERNATIONALE CONNECTIES…

Dat schept enorme kansen, maar vereist ook internationale 
expertise. Garanties, waarmee u verzekerd bent van een 100% 
veilige en betrouwbare transactie, van bezichtiging tot en met de 
financiële afhandeling. Wat dat betreft hebben we een gevestigde 
naam hoog te houden.

…VRAGEN INTERNATIONALE EXPERTISE…

De Valk is HISWA Qualified Yacht - Ship Broker. Dat houdt in dat 
onze makelaars/taxateurs gecertificeerd c.q. beëdigd zijn. En dat wij 
altijd gebruikmaken van een derdengeldrekening, een onafhankelijke 
rekening waar de financiële transacties veilig op worden afgehandeld.

…GRENSOVERSCHRIJDENDE VEIL IGHEIDSGARANTIES…

Zo werkt de betrouwbaarheid twee kanten uit. U krijgt de beste 
condities dankzij een team van ijzersterke onderhandelaars. En de 
koper is verzekerd van een reële prijs, en een jacht dat 100% legaal 
van eigenaar verwisselt. Dat scheelt lastige claims achteraf, waar 
niemand op zit te wachten.

…VOOR OPTIMALE BETROUWBAARHEID…

…NAAR KOPER EN VERKOPER. U DUS.



TOTALE DIENSTVERLENING



De Valk neemt u alle zakelijke, technische en juridische rompslomp 
uit handen. U heeft, als u dat wilt, geen omkijken meer naar de 
verkoop van uw jacht. Of blijft u er liever wel persoonlijk bij betrokken? 
Dat kan: bij De Valk kunt u het bezichtigingsverloop op de voet 
volgen. Online.

VERSTAND VAN ZAKEN…

Onze makelaars houden nauwgezet de status van de verkoop bij,
en plaatsen die informatie op een beveiligd gedeelte van onze site. 
U kunt met uw eigen persoonlijke inlogcode die gegevens bekijken. 
Zo blijft u continu op de hoogte van onze vorderingen, en weet u 
precies wat er speelt.

…ÉN OPENHEID VAN ZAKEN…

Volledige transparantie dus. In ons gehele verkooptraject. Zo weet u
van het begin tot het einde wat wij doen voor onze courtage. Van het 
actief benaderen van potentiële kopers tot het begeleiden
van bezichtigingen, zeven dagen per week.

…ZODAT U ZELF ZIET…

Te veel om op te noemen dus, maar wat het belangrijkste is: onder 
de streep levert De Valk u altijd meer op dan wij u kosten.

…WAT VERKOPEN MET DE VALK U OPLEVERT.



SNEEK

+31 (0)515 42 80 30
sneek@devalk.nl

AMSTERDAM

+31 (0)35 582 90 14
amsterdam@devalk.nl

DALMATIA

+385 (0)95 528 20 22
dalmatia@devalk.nl

MONNICKENDAM

+31 (0)299 65 63 50
monnickendam@devalk.nl

SINT ANNALAND

+31 (0)166 601 000
sintannaland@devalk.nl

HINDELOOPEN

+31 (0)514 52 40 00
hindeloopen@devalk.nl

HAMBURG

+49 4081 956 572
hamburg@devalk.nl

LOOSDRECHT

+31 (0)35 582 90 30
loosdrecht@devalk.nl

KIEL

+49 1712 312 133
kiel@devalk.nl

MET 17 VESTIGINGEN IN EUROPA
ZIJN WE NOOIT VER WEG.



COSTA DEL SOL

+34 951 12 00 59
costadelsol@devalk.nl

ANTIBES

+33 (0)492 91 0202
antibes@devalk.nl

CORFU

+30 2661 099 419
corfu@devalk.nl

BARCELONA

+34 932 202 825
barcelona@devalk.nl

BARCELONA-GERONA

+34 691 923 235
barger@devalk.nl

COSTA BLANCA

+34 965 021 569
costablanca@devalk.nl

PORTUGAL

+35 1282 792 455
portugal@devalk.nl

Uiteraard vindt u ons
ook 24 uur per dag op

www.devalk.nl

+34 971 40 29 11
palma@devalk.nl
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DE VALK  -  FEITEN & CIJFERS

> 1.900.000 bezoekers www.devalk.nl

90.000 geregistreerde klanten

32.000 oplage Nieuwsbrief

16.000 actief zoekende klanten

6.000 verkooptransacties

100% betrouwbare financiële transacties

Ruim 70 jaar ervaring

37 deskundige jachtmakelaars

A1 locatie showrooms

7 dagen per week geopend

Meer dan 500 jachten in de verkoop

24/7 via ‘Mijn Account’ uw jachtverkoop volgen

De Valk maakt het verschil

Bezoek onze testimonials pagina op www.devalk.nl en kijk zelf wat onze klanten zeggen.


