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Multihull-boten
Marktonderzoek

Catamarans en Trimarans

YachtWorld.com en SoldBoats.com, beide
onderdeel van Boats Group, zijn gebruikt als
belangrijkste gegevensbronnen voor
het marktonderzoek.� 

De focus van het gegevensonderzoek is
onderverdeeld in vier secties: 
· Geadverteerde multihull-boten op
  YachtWorld.com
· Gedrag van (potentiële) kopers van
  multihull-boten
· Focus op motorcatamarans
· Hoogtepunten op de Amerikaanse markt

De gegevensanalyse geadverteerde boten laat
zien hoeveel multihull-boten er momenteel
worden aangeboden op YachtWorld.com.

INTRODUCTIE
Boats Group presenteert met plezier het multi-
hull-boten marktonderzoek, waarin trends 
van het afgelopen jaar geanalyseerd en vergele-
ken worden met die van vóór de pandemie.

Het onderdeel zoekgedrag analyseert het 
segment potentiële kopers voor 
multihull-boten op YachtWorld.com.

De gegevens van verkochte boten komen uit 
de Sold Boats database van Boats Group. 
Dagelijks dragen meer dan 4.000 
professionele bootdealers en -makelaars met 
hun transacties bij aan deze database.



€ 250.000  -  500.000: 28%

€ 500.000  -  € 1 MILJOEN: 24%

€ 1 MILJOEN  -  € 5 MILJOEN: 17%

<€ 100.000: 18%

>€ 5 MILJOEN: 2%

Zoek- en koopgedrag
naar Multihull-boten 

Bootconditie
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Bootprijs

Top 5 merken*
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Tweedehands
 1,380

64%

In het begin van 2020 waren 
dat 78% tweedehands en 

22% nieuwe boten

Aan het begin van 2022 stonden er 2.168 
multihull-boten te koop op Yachtworld.com. 68% 
daarvan waren zeilcatamarans of trimarans en 32% 
waren motorcatamarans. Dit cijfer was 28% lager dan 
aan het begin van 2020.

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

71% van het aanbod multihull-boten bevindt zich in 
Europa, met Frankrijk op nummer 1.

Boten in de verkoop zijn meestal 11 tot 13 meter lang 
(47%) en kosten tussen de € 250.000 en € 500.000 
(28%). 

Vóór de pandemie lagen de prijzen tussen de € 100.000 
en € 250.000. 

De top 5 merken met de meeste multihull-zeilboten te 
koop per januari 2022, worden geleid door Lagoon, 
Fountaine Pajot, Bali en Leopard.

Op YachtWorld komen wereldwijd de meesten 
(potentiële) kopers van multihull-boten uit de 
Verenigde Staten. In Europa komen de meeste 
kopers uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door 
Duitsland (nummer 2) en Frankrijk (nummer 3). 

· Zoekopdrachten voor nieuwe boten zijn gestegen
  van 10% naar 18%.

· De meest gezochte lengtes liggen tussen de 10 en 
15 meter en de meest gezochte prijzen tussen de
€ 250.000 en € 500.000.

· De meest gezochte multihull-zeilboot merken zijn
  Lagoon, Fountaine Pajot en Leopard.
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BALI5%

NAUTITECH4%

OVERIGE 52%
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*met het grootste aantal multihull-zeilboten 
geadverteerd (in Januari 2022)

Een multihull-zeilboot wordt vandaag 
de dag 1,5 keer zo snel verkocht.

ZOEKGEDRAG NAAR MULTIHULL-BOTEN

Bootlocatie
Locatie van (potentiële) kopers

Naar welk soort multihull-boten zoeken potentiële kopers?

8-10m >24m

Het gemiddeld aantal weken dat de boot online 
geadverteerd stond

Aantal weken op de markt is met 38% gedaald.

VERKOCHTE BOTEN ANALYSE 
MULTIHULL-ZEILBOTEN

2018 2019 2020 2021
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22%
14-17m

· In 2021 zocht 34% naar boten onder de
€ 250.000, vs 46% in 2019. 

· Zoekopdrachten voor boten tussen de
€ 250.000 en € 500.000 stegen in 
diezelfde periode van 22% naar 31%.

· 17% zocht in 2021 naar boten die meer 
dan € 1 miljoen waard zijn, vs 14% in 2019.

Kopers zoeken naar 
duurdere boten

38%

Overzicht van geadverteerde
multihull-boten op YachtWorld
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€ 100.000 - € 250.000: 11%

€ 250.000 - € 500.000: 22%

€ 500.000  -  € 1 MILJOEN: 19%

€ 1 MILJOEN  -  € 5 MILJOEN: 24%

<€ 100.000: 21%

>€ 5 MILJOEN: 3%

Bootconditie

Focus op  
motorcatamarans 

Hoogtepunten
op de Amerikaanse markt 

Top 5 merken met de meeste paginabezoeken*

Een motorcatamaran wordt vandaag 
de dag 1,5 keer sneller verkocht
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Bootprijs

VERKOCHTE BOTEN ANALYSE
MOTORCATAMARANS

ZOEK- EN KOOPGEDRAG

Het gemiddeld aantal weken dat de boot online 
geadverteerd stond.

Het aantal weken op de markt is gedaald met
61% sinds het begin van de pandemie.

Het gemiddeld aantal weken dat een boot 
online te koop stond is met 34% gedaald.

2019 2021

77
51

In het begin van 2022 stonden er 549 
motorcatamarans te koop op Yachtworld.com,
5% minder dan in het begin van 2020

· De top 3 merken van het aantal geadverteerde
  motorcatamarans aan het begin van 2022 zijn
  Fountaine Pajot, Lagoon en Leopard.

· De meest gezochte merken zijn Lagoon, Sunreef en
  Fountaine Pajot.

· De meeste boten vallen in de categorie van
  € 1 miljoen - € 5 miljoen: 24% van alle
  geadverteerde motorcatamarans.

Een multihull-boot in Noord-Amerika wordt 
2,5 keer zo snel verkocht als 2 jaar geleden.

Begin 2022 stonden er op Yachtworld.com 
560 multihull-boten te koop in de VS, 30% minder dan 
de 797 geadverteerde begin 2020. 52% van deze 
boten zijn nieuw.  

· De meeste multihull-boten die te koop staan, zijn 
  10 tot 13m lang en kosten tussen de € 250.000 en
  € 500.000.

· De 3 meest geadverteerde merken zijn World Cat,
  Lagoon en Fountaine Pajot.

· De 3 meest bekeken merken zijn Lagoon,
  Fountaine Pajot en Leopard.

*Gegevens van april 2021 tot en met januari 2022

LAGOON 83,544

80,790

78,819

69,896

SUNREEF

FOUNTAINE PAJOT 

LEOPARD

AQUILA 41,923

*gegevens verkregen tussen april 2021 en januari 2022

LAGOON 261 K

166 K

129 K

106 K

FOUNTAINE PAJOT 

SEAWIND

LEOPARD

GEMINI 105 K

51% 
Tweedehands

49% 56%
Europa

44%
Noord-Amerika

Golfkust: 165
Zuidoosten: 42
Mid-Atlantischekust: 40

Regio’s in de VS waar de meeste 
multihull-boten te koop staan:

14-17m8-10m
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<€ 100.000: 25%

€ 100.000 - € 250.000: 16%

€ 250.000 - € 500.000: 20.17%

€ 100.000 - € 250.000: 16%

<€ 100.000: 25%

>€ 5 MILJOEN: 2%

Bootprijs

14-17m8-10m

Top 5 merken met de meeste paginabezoeken* 
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CONTACT

Wereldwijd staan er minder multihull-boten 
te koop op YachtWorld.com 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 zowel vraag als
aanbod voor duurdere boten, een toename
in het aantal nieuwe geadverteerde
multihull-boten en in zoekopdrachten
 voor nieuwe boten.  

· Kopers zoeken duurdere boten dan twee 
jaar geleden en boten worden 1,5 keer zo 
snel verkocht in Europa en 2,5 keer zo 
snel in de Verenigde Staten.

· Lagoon en Fountaine zijn over de gehele 
analyse genomen de meest geadverteerde 
en meest gezochte multihull-merken.

· De meeste Europese kopers van 
multihull-boten bevinden zich in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Frankrijk.

· 32% van het aanbod op YachtWorld.com 
bestaat uit motorcatamarans. De meest 
geadverteerde bootprijs ligt tussen de
€1-5 miljoen.

· Wereldwijd vallen de meeste te koop 
staande multihull-boten in de categorie 
van 11 tot 13 meter en in de prijsklasse van 
€ 250.000 tot € 500.000.

· De meeste kopers zoeken naar boten in 
diezelfde categorieën.

· Vóór de pandemie kostten de meeste 
geadverteerde en gezochte 
multihull-boten tussen de € 100.000 en 
€ 250.000. 

Boats Group is de eigenaar en beheerder van de grootste en populairste 
marktplaatsen voor boten 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. 
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 
meer verkopen voor dealers en makelaars dan enig andere bron.
Boats Group is tevens de eigenaar van de grootste database van verkochte 
boten ter wereld.
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