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Parijs & Hamburg - Click&Boat heeft nu officieel het anker uitgegooid in buurland
Duitsland. De meest innovatieve startup in de watersportindustrie van de afgelopen
jaren en een van de oudste en meest gerenommeerde bootverhuurbedrijven in
Duitsland slaan de handen in een. Click&Boat heeft Scansail Yachts, een van haar
belangrijkste concurrenten op de Duitse markt overgenomen.
Eerder nam de start-up al diverse bedrijven over (Sailsharing, Captain’Flit en
afgelopen augustus Océans Evasion). Als eerste internationale overname van
Click&Boat markeert de deal het begin van een ambitieus uitbreidingsplan buiten
de grenzen van Frankrijk. Verdere uitbreiding wordt verwacht in andere
snelgroeiende markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Italië en Spanje.
Scansail, een pionier in de verhuur van jachten en catamarans
Met meer dan 100.000 trouwe klanten is Scansail een dominante speler in de
watersportindustrie in verschillende Duitstalige markten, waaronder Duitsland,
Oostenrijk en delen van Zwitserland. Momenteel heeft Scansail Yachts 9.320
boten beschikbaar voor verhuur in 48 verschillende landen. Het bedrijf is sinds
1983 actief en heeft een sterke reputatie opgebouwd op basis van zijn expertise
op het gebied van zeilboot- en catamaranverhuur. Het Duitse bedrijf zal blijven
werken als een afzonderlijk merk, gevestigd in het huidige hoofdkantoor in
Hamburg.
Edouard Gorioux, mede-oprichter van Click&Boat zei:
"Deze overname is in lijn met onze wereldwijde expansiestrategie. Met de
integratie van het Scansail-team en hun jarenlange ervaring op de Duitse markt,
versnelt Click&Boat zijn expansie en behoudt het zijn toonaangevende positie in
de wereldwijde watersportindustrie", aldus Edouard.
Jochen Eschenburg, CEO Scansail zei:
“De combinatie van Click&Boat's expertise in alles wat met digitaal te maken heeft
en onze jarenlange ervaring in de watersportindustrie is een perfecte match. Door
onze krachten te bundelen met het jonge en innovatieve team van Click&Boat
blijven we de Duitse markt voor. Op het moment dat ik de oprichters van het

bedrijf, Edouard Gorioux en Jérémy Bismuth, en hun team ontmoette, wist ik dat
deze combinatie kon werken.”
Edouard voegde hieraan toe: "We hebben gemerkt dat veel Duitse klanten de
neiging hebben om bij hetzelfde bedrijf te blijven als ze tevreden zijn met de
service die ze krijgen. Daarom hebben we besloten een bedrijf over te nemen dat
bekend staat om zijn klantgerichte mentaliteit en sterke merknaam."
Click&Boat blijft groeien
In slechts twee jaar tijd is het aanbod van Click&Boat flink gegroeid van 12.600
naar meer dan 35.000 boten in meer dan 50 landen. Tegelijkertijd heeft het
bedrijf de mijlpaal van 200.000 boekingen per jaar bereikt, waarbij nieuwe
markten zoals Australië, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten veelbelovend
zijn. In 2018 haalde Click&Boat €4 miljoen op en trad de wereldberoemde zeiler
François Gabart in dienst als investeerder en officiële ambassadeur.

