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WWW.DEVALK.NL  -   Bereik een miljoenenpubliek

INTRODUCTIE

Wij investeren voortdurend in online publiciteit om er zeker van te zijn dat uw jacht door zoveel mogelijk 
potentiele kopers  wordt bekeken. Als gevolg hiervan is het aantal mensen dat www.devalk.nl bezoekt de 
afgelopen zes jaar fors gestegen. De Valk realiseert aantoonbaar een veelvoud aan bezoekers dan andere 
marktpartijen.

Het kopen en verkopen van een jacht is net zo goed een emotionele als een financiële beslissing. Uw jacht is uw 
persoonlijk bezit, een thuis op het water, een toevlucht van de alledaagse stress aan land. Hoe wij dit zo goed 
weten? Wij van De Valk delen uw liefde voor het water. 

Onze diensten zorgen er daarom voor dat u optimaal van uw vrije tijd kunt genieten. Wij bieden bemiddeling 
tussen kopers en verkopers en beschikken over uitgebreide ervaring door de verkoop van duizenden jachten. 
Bovendien staan we voor volledige transparantie, zekerheid en betrouwbaarheid.

Hoe wij een miljoenenpubliek bereiken en de koper van uw jacht vinden, leest u in deze brochure.

*Cijfers afkomstig van Google Analytics

STATISTIEKEN ZIJN BELANGRIJK

Hoe weet u of de statistieken over bezoekers van onze website betrouwbaar zijn? 
Bij De Valk geloven we in transparantie en daarom kunt u de cijfers zelf online 
bekijken. Om de bezoekersaantallen van onze site te vergelijken met andere 
websites, kunt u naar de volgende vergelijkingssites gaan: alexa.com, 
mustat.com, similarweb.com, cutestat.com of jachtmakelaarsvergelijken.nl.
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DATABASE/ZOEKSYSTEEM

Wij hebben een database met ruim 17.000 
actief zoekende kopers. Onze makelaars 
houden de database continue up-to-date. 
Zodra er een match is tussen uw jacht en 
een potentiële koper wordt deze actief 
opgevolgd.

GROOT BEREIK VIA NIEUWSBRIEVEN

De Valk verstuurt een periodieke 
digitale nieuwsbrief naar 32.000 
klanten om hen informatie te 
verstrekken over evenementen, 
diensten, ontwikkelingen in de 
markt en jachten.

Ongeveer 40%* van de ontvangers 
opent de nieuwsbrief en 20%* klikt 
door om artikelen verder te lezen.

* Gemeten door Mailchimp

WERELDWIJD BEREIK  -   Uw jacht op topwebsites

De Valk adverteert uw jacht op meer dan 40 belangrijke watersportsites. Wij blijven de marktontwikkelingen 
continue monitoren en bereiken daarmee dat uw jacht bij zoveel mogelijk potentiële kopers onder de aandacht 
wordt gebracht. Hieronder ziet u een selectie uit het aanbod van de websites waar De Valk op adverteerd.



INTERNATIONAAL NETWERK VAN JACHTMAKELAARS

U profiteert van een groot internationaal netwerk 
dat De Valk heeft opgebouwd. Jachten uit het 
topsegment of langer dan 18 meter worden onder 
de aandacht gebracht van toonaangevende 
makelaars om nog meer potentiële klanten te 
bereiken. Ook versturen we een persbericht 
wanneer een jacht van dit type aan de portefeuille 
van De Valk wordt toegevoegd.

ONLINE BANNERS  -   Aandacht vestigen op uw jacht

Om de kans op het vinden van een koper voor uw jacht te vergroten, voeren we op toonaangevende websites 
actief bannercampagnes om meer traffic naar uw jacht op www.devalk.nl te genereren. 

Contest 48cs www.scanboat.com

www.botenbank.nl

www.varen.be

www.boatnet.de

www.botentekoop.nl

www.watersportrecreatie.nl

ADVERTEREN  IN BLADEN

YachtFocus Magazine
Elk jacht dat in de verkoop is, wordt opgenomen in het 
maandelijkse YachtFocus Magazine. De oplage van 30.000 
exemplaren is verkrijgbaar bij 600 jachthavens, makelaars, 
jachthandelaren en watersportwinkels. Het wordt verstuurd 
naar 400 watersportverenigingen en uitgereikt op 25 
evenementen en bootshows per jaar.

Boat International
Een select aantal jachten in de verkoop wordt in Boat 

International geadverteerd. Het magazine heeft een oplage van 
30.000 exemplaren en verschijnt 12 keer per jaar. Boat 

International wordt in 57 landen verkocht en wordt uitgedeeld 
op internationale bootshows.



EIGEN L IGPLAATS OF SHOWROOM

Uw jacht kan ter verkoop worden aangeboden vanuit uw eigen ligplaats of een van onze showrooms op A1 
locatie, die 7 dagen per week geopend zijn. Op onze locaties bieden wij de volgende opties voor uw jacht: 
binnen in de overdekte verkoophaven, op de wal, in een verwarmde hal of aan de verkoopsteiger. Uw jacht
kan door ons tot in de puntjes worden verzorgd.

De Valk vervaardigt een 
professionele brochure om uw 
jacht op de best mogelijke manier 
te presenteren.

Geïnteresseerden kunnen deze 
brochure online bekijken en 
downloaden. Tevens wordt op 
onze kantoren een gedrukt 
exemplaar verspreid.

JACHT BROCHURE

BOOTSHOWS & EVENEMENTEN

Om uw jacht optimale publiciteit te garanderen, zijn we aanwezig op nationale en internationale bootshows.
Ook organiseren we onze eigen evenementen, zoals het Watersport Informatie Event en Motorboot Sneek.
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EXTRA PROMOTIE MOGELIJKHEDEN

Desgewenst kunnen we extra promotiemethoden inzetten om 
uw jacht extra onder de aandacht te brengen, zoals:

• Professionele foto- en/of videopresentatie (drone)
• 360-graden panoramafoto’s van uw jacht
• Extra advertenties
• Luxe brochure
• Online presentatie op www.yachtworld.com
• Google Remarketing Campagne

DE VALK  -   Feiten & cijfers

2.000.000 bezoekers www.devalk.nl

90.000 geregistreerde klanten

32.000 oplage Nieuwsbrief

17.000 actief zoekende klanten

6.500 verkooptransacties

100% betrouwbare financiële transacties

Ruim 70 jaar ervaring

37 deskundige jachtmakelaars

A1 locatie showrooms

7 dagen per week geopend

Meer dan 700 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.

MIJN ACCOUNT  -   Openheid van zaken

Tijdens de verkoop van uw jacht kunt u via
“Mijn Account” op onze website de interesse in
uw jacht real-time volgen. Inloggen op Mijn Account 
levert bezoekers veel extra informatie op over uw schip.

SOCIAL MEDIA

De Valk is op verschillende vormen van social media 
aanwezig omdat wij actief de dialoog aangaan met klanten. 
Van Facebook tot Twitter leidt dit tot meer leads en extra 
bezoekers naar de website.

Please login for special features

Welcome to My Account

LOG IN

E-mail

Password



SNEEK

+31 (0)515 42 80 30

sneek@devalk.nl

AMSTERDAM

+31 (0)35 582 90 14

amsterdam@devalk.nl

CROATIA

+385 (0)95 528 20 22

croatia@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

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

ALMERIA

+34 950 497 825

almeria@devalk.nl

PORTUGAL

+35 1282 792 455

portugal@devalk.nl

+34 971 402 911

palma@devalk.nl
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WAAR VINDT U ONS?

En uiteraard 24 uur per dag op
www.devalk.nl
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