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INTRODUCTIE
Boats Group, Yachtworld en Botentekoop 
presenteren met plezier het motorjachten 
marktonderzoek, waarin trends van de 
afgelopen twee kwartalen geanalyseerd en 
vergeleken zijn met die van vóór de pandemie.

De verschillende portalen van Boats Group 
en de SoldBoats.com database zijn gebruikt 
als belangrijkste bronnen voor het 
marktonderzoek.

De focus van het gegevensonderzoek is 
onderverdeeld in vier secties: 

De gegevensanalyse geadverteerde boten 
laat zien hoeveel motorjachten er 
momenteel worden aangeboden op de 
verschillende portalen van Boats Group.

Het onderdeel zoekgedrag analyseert het 
segment potentiële kopers voor 
motorjachten op de verschillende portalen 
van Boats Group.

De verkochte boten gegevens komen uit 
de Sold Boats database van Boats Group. 
Dagelijks dragen meer dan 4000 
professionele bootdealers en makelaars met 
hun transacties bij aan deze database.

1. Geadverteerde motorjachten op de 
verschillende portalen van Boats Group
2. Gedrag van (potentiële) kopers van 
motorjachten
3. Focus op drie subcategorieën:

· Boten van 21 tot 30 meter
· Boten van 15 tot 21 meter
· Boten van 12 tot 15 meter

4. Focus op de Amerikaanse markt

Marktonderzoek
Motorjachten
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In juli 2020 waren dat 88% 
tweedehands en 12% 

nieuwe boten

In juli 2022 stonden er 15.227 motorjachten te koop op de 
portalen van Boats Group. Dit cijfer is 3% lager in 
vergelijking met het jaar ervoor en 16% lager dan twee 
jaar geleden. 

· Het aandeel nieuwe boten ten opzichte van 
tweedehands boten is groter.

· Met 3841 online geadverteerde motorjachten, heeft 
de Verenigde Staten het grootste aandeel. 

· Wereldwijd zijn de meeste te koop staande 
motorjachten 18 tot 24 meter lang (25%) – gevolgd 
door de categorie 11 tot 13 meter (25%) en kosten ze 
minder dan € 100.000 (29%).

· In Europa zijn de meeste online geadverteerde 
motorjachten 11 tot 13 meter lang (26%) – gevolgd 
door de categorie 18 tot 24 meter (24%) en kosten ze 
minder dan € 100.000 (30%).

Wereldwijd, zijn de top 5 merken met het grootste 
aantal geadverteerde motorjachten per juli 2022 
Sunseeker, Azimut, Princess, Sea Ray en Ferretti Yachts.

In Europa zijn dat Sunseeker, Azimut, Princess, Ferretti 
Yachts en Fairline.

Op de portalen van Boats Group komen wereldwijd de 
meeste shoppers van motorjachten uit de Verenigde 
Staten. In Europa komen de meesten uit Nederland, 
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
· Zoekopdrachten voor nieuwe boten zijn gestegen van 
5,5% naar 8%.

· De meest gezochte lengtes liggen onder de 8 meter 
en de meest gezochte prijzen onder de € 100.000 
(hoewel de categorie van € 100.000 tot € 250.000 daar 
kort op volgt).

· De meest gezochte merken voor motorboten zijn 
wereldwijd Beneteau, Hatteras en Carver.
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Bootlengte - Europa
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AZIMUT5,6%
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ANDERE/OVERIGE 75%

FERRETTI YACHTS 4,5%

*Met het grootste aantal motorjachten 
geadverteerd (in juli 2022)

*Let op: data van Cosas De Barcos, iNautia en Boot24 is niet opgenomen in  deze analyse.
De percentages voor Duitse, Poolse, Spaanse, Italiaanse en Franse kopers vallen daarom waarschijnlijk hoger uit.

Een motorjacht wordt vandaag de dag 
1,4 keer zo snel verkocht.

ZOEKGEDRAG NAAR 
MOTORJACHTEN

Bootlocatie

Locatie van (potentiële) kopers*

Naar welke soorten motorjachten 
zoeken potentiële kopers?

Het gemiddeld aantal weken dat een boot 
online geadverteerd stond

VERKOCHTE BOTEN ANALYSE 
MOTORJACHTEN

Aantal weken op de markt is met 27% gedaald  
(in vergelijking met 2020)

2020 2021 2022

45
39 33

16%

· Waar in 2019 48% van de kopers zocht naar boten onder de 10 
meter, steeg dit aandeel in 2022 naar 57%.

· Tegelijkertijd zijn de zoekopdrachten in de categorie 18 tot 24 
meter gedaald van 17% naar 15% en is dit in de categorie 24+ 
meter gedaald van 9,5% naar 3%.  

· In 2022 zocht 23% naar boten van minder dan € 100.000, in 
vergelijking met 31% in 2019.

· Tegelijkertijd stegen de zoekopdrachten naar boten van tussen 
€ 250.000 en € 500.000 van 16% naar 20%.

· 19,5% zocht naar boten met een waarde van meer dan € 1 
miljoen in 2021 versus 16,5% in 2019.

Kopers zoeken naar kleinere, maar duurdere boten.
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8-10m 14-17m +24m

Bootconditie
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Zoekgedrag naar motorjachten 
tussen de 12 en 30 meter

Focus op de  
Amerikaanse markt

12 TOT 15 METER JACHTEN

*Gebaseerd op totaal aantal paginaweergaven
Let op: data van Cosas De Barcos, iNautia en Boot24 is niet opgenomen in  deze analyse.
De percentages voor Duitse, Poolse, Spaanse, Italiaanse en Franse kopers vallen daardoor waarschijnlijk hoger uit.

Top 5 merken met de meeste paginabezoeken*

ZOEK- EN KOOPGEDRAG

Het aantal weken op de markt is gedaald met 
35% sinds het begin van de pandemie.

Wereldwijd werden er tussen januari en juni 2022 op de 
verschillende portalen van Boats Group* 12 miljoen pagina’s 
bekeken van te koop aangeboden motorjachten tussen de 12 en 
30 meter. 34% van die pagina’s waren voor jachten van 12 tot 15 
meter, 41% voor jachten van 15 tot 21 meter en 25% voor jachten 
van 21 tot 30 meter.

· De meest gezochte 12 tot 15 meter jacht merken zijn Sea Ray, 
Carver en Chris-Craft. 38% van de paginaweergaven zijn voor 
jachten van € 100.000 tot € 250.000, 24% voor de € 250.000 - 
500.000 categorie, nog eens 24% voor de € 25.000-100.000 
categorie en 9% voor jachten die € 500.000 tot € 1 miljoen kosten. 

· De meest gezochte 15 tot 21 meter jacht merken zijn Sea Ray, 
Hatteras en Princess. 27% van de paginaweergaven zijn voor 
jachten van € 250.000 tot € 500.000, 23% voor de € 500.000-1 
miljoen categorie, 19% voor de € 100.000-€ 250.000 categorie 
en nog eens 19% voor jachten die 1 tot 5 miljoen euro kosten. 

· De meest gezochte 21 tot 30 meter jacht merken zijn De Vries 
Lentsch, Sunseeker en Azimut. 40% van de paginaweergaven 
zijn voor jachten van € 1 tot € 5 miljoen, 21% voor de € 250.000 
- 500.000 categorie, 19% voor jachten van € 500.000 tot € 1 
miljoen en 7% voor jachten van 5 tot 10 miljoen euro.

Een motorjacht in Noord-Amerika wordt 1,5 keer 
zo snel verkocht als 3 jaar geleden.

Per juli 2022 staan er op de Boats Group portalen 2841 
motorjachten te koop in de VS, 23,5% minder dan in juli 
2020, toen er 5259 geadverteerd stonden. 24% van deze 
boten is nieuw.

· De meeste geadverteerde motorjachten zijn tussen de 
11 en 13 meter lang en kosten minder dan € 100.000.

· De 3 meest geadverteerde merken zijn Carver, Azimut 
en Prestige.

· De 3 meest bekeken merken zijn Hatteras, Carver en 
Beneteau.

*Van januari tot juni 2022
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CRUISERS YACHTS 32.800

Florida: 1604
Californië: 441
Washington: 263

Staten in de VS waar de 
meeste motorjachten te 
koop staan
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15 TOT 21 METER JACHTEN

21 TOT 30 METER JACHTEN

< 8m 11-13m 18-24m

8-10m 14-17m +24m

Terwijl Noord-Amerikaanse kopers het meest dominant zijn, 
zien we het aandeel kopers uit Europa en de rest van de wereld 
toenemen naarmate de lengte van het jacht toeneemt.
*exclusief Cosas De Barcos, iNautia en Boot24.
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Het gemiddeld aantal weken dat een boot 
online geadverteerd stond.



CONTACT

SAMENVATTING

· Bootkopers zijn op zoek naar kleinere, maar 
duurdere boten dan twee/drie jaar geleden 
en boten worden 1,4 keer zo snel verkocht 
in Europa en 1,5 keer zo snel in de 
Verenigde Staten.

· Sunseeker en Azimut zijn over de gehele 
analyse genomen de meest 
geadverteerde en meest gezochte 
motorjacht merken.

· De meeste Europese kopers van 
motorjachten bevinden zich in Nederland, 
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

· 9,6% van het aanbod op de Boats Group 
portalen bestaat uit motorjachten. De 
meeste boten zijn korter dan 8 meter en 
kosten minder dan €100.000.

· De meeste kopers zoeken naar boten in 
diezelfde categorieën.

Boats Group is de eigenaar en beheerder van de grootste en populairste 
bootmarktplaatsen ter wereld. Het bedrijf wordt iedere maand vertrouwd 
door 13 miljoen bootkopers. 4.000 bootbouwers, -dealers en -makelaars 
maken gebruik van het platform om hun boten te verkopen. 

Met 450.000 maandelijkse bezoeken en 1800 leads per maand, is 
Botentekoop.nl de leidende bootmarktplaats in Nederland.

YachtWorld, het toonaangevende wereldwijde jachtverkoopplatform van 
Boats Group, bevat de grootste selectie aan jachten ter wereld. Met meer dan 
4 miljoen bootkopers en 70.0000 e-mail-leads per maand levert deze site 
dealers en verkopers meer verkopen dan enig andere bron.

Boats Group is tevens de eigenaar van de grootste database van verkochte 
boten ter wereld.

Copyright Boats Group, 2022

+31 (0)20 888 77 605 62info@botentekoop.com 

Wereldwijd staan er minder motorjachten te 
koop op de portalen van Boats Group dan 
twee jaar geleden. Een vergelijkbare trend is 
te zien in alle bootklassen. Aan de andere 
kant is er meer vraag dan ooit. 

Er is een stijgende trend in het aanbod 
van boten met een lagere waarde, een 
toenemende vraag naar boten met een 
hogere waarde, een stijging in het aantal 
nieuwe geadverteerde motorjachten en in 
zoekopdrachten naar nieuwe boten.

www.boatsgroup.com         www.yachtworld.com 

www.botentekoop.nl


