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Het is alweer de zevende keer dat de 
grootste gebruikte-botenbeurs van ons 
land plaatsvindt. De  formule waarbij een 
gevarieerd bootaanbod op een laag-
drempelige wijze getoond blijkt nog al-
tijd uiterst succesvol. Met tarieven vanaf 
€ 175 per boot is deelname aantrekkelijk 
en is de haven elk jaar weer goed gevuld. 
Niet alleen worden jaarlijks tientallen bo-
ten verkocht, bedrijven melden ook nieu-
we boten in bemiddeling te krijgen. 

Ook voor 2015 zijn de verwachtingen 
hoog. De organisatie is wederom in 
handen van de Gemeente Hoorn, eve-
nementenbureau Fletcha Events en bo-
tensite YachtFocus.com. Deze editie 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Waterkampioen en hoofdsponsor Kuiper 
Verzekeringen, die de beurs op alle mo-

gelijke manieren ondersteunen. Susanne 
van Klink van YachtFocus vertelt: “Bedrij-
ven en particuliere bootverkopers ont-
dekken in Hoorn verkoopmogelijkheden 
en voor bezoekers biedt de Oude Haven 
van Hoorn weer alle gelegenheid voor 
een gezellig dagje uit. Doordat er ook bij 
deze zevende editie geen entreegeld ge-
rekend wordt, is de beurs voor zowel de 
ervaren als de beginnende watersporter 
extra aantrekkelijk.”

Extra’s voor particuliere 
deelnemers
Naast de jachtmakelaars en werven zijn 
ook particuliere verkopers welkom om 
hun boot op de beurs aan te bieden. Zij 
profiteren niet alleen van alle aandacht op 
de beurs zelf, maar ook van een gratis 
advertentie in YachtFocus Magazine en 

de Waterkampioen en op YachtFocus.com 
en anwbwatersport.nl. Daarnaast krijgen 
ze op de eerste beursdag een bezoekje 
van een expert van de ANWB Exper-
tisedienst uitgevoerd door CED Claim 
Experts, die aan de hand van een Quick 
Scan een gratis waarde-indicatie van de 

boot geeft. Het rapport krijgt de particu-
liere verkoper op een A4-vel uitgereikt 
en is een handig hulpmiddel voor zowel 
de verkoper als de potentiële koper. In-
schrijven kan gemakkelijk en snel op 
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Belangrijke rol voor de 
Karperkuil
Dit jaar zal de haven De Karperkuil weer 
als vanouds dienen als overloopgebied 
voor de verwachte 200 boten. Tijdens 
de vorige editie lag een deel van de bo-
ten aan het Houten Hoofd, maar die plek 
bleek gevoelig voor deining. De Karperkuil 
daarentegen is beschut en is ook gunstig 
gelegen langs de looproute voor bezoe-
kers die met de auto naar Hoorn komen. 
In de doorloop tussen De Karperkuil en 
de rest van de beurs komt extra beweg-
wijzering, zodat ook dit stuk van de beurs 
niet gemist kan worden.

Westfriese Waterweken
Hoorn heeft een perfecte ligging aan het 
Markermeer en staat bekend om haar 
goede watersportambiance. De boten 
van de beurs worden geflankeerd door 
een gezellige (maritieme) markt en diverse 

eet- en drinkgelegenheden. Ook buiten 
de haven is het feest. De beurs is namelijk 
onderdeel van de Westfriese Waterweken 

De grootste gebruikte-botenbeurs van Nederland vindt dit jaar weer plaats in het voorlaatste week-
end van augustus. Van 21 tot en met 23 augustus ligt er in de sfeervolle haven van Hoorn een 
breed scala aan motorboten, zeilboten, sloepen, sportboten en platbodems te koop. Van uiterst 
luxe jachten tot boten voor een meeneemprijs; stuk voor stuk zijn ze gereed voor een nieuwe 
eigenaar.
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Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
Locatie: Oude Doelenkade, Baatland, Veermanskade, Karperkuil - Hoorn
Data 2015: 3 dagen: 21, 22, 23 augustus
Toegang: GRATIS toegang

Openingstijden:
Vrijdag: 21/08 11:00 - 18:00 uur    
Zaterdag: 22/08 10:00 - 18:00 uur    
Zondag: 23/08 10:00 - 17:00 uur

Parkeren: Volg de borden. Of beter nog: neem de trein - 
 slechts 1 kilometer lopen vanaf Station Hoorn.

Meer informatie:
www.gebruiktebotenbeurs.nl

Organisatie:

Partners:

editie Hoorn 2015, een gecombineerd 
evenement waar 30.000 bezoekers op 
afkomen. Deze dagen zullen activiteiten 
zoals waterspelen, muziekavonden en 
vermaak voor de kinderen georganiseerd 
worden, waarmee een gezellig dagje 
uit voor het hele gezin gegarandeerd 
wordt. Kijkt u voor het programma op 
www.westfriesewaterweken.nl.

Op half uur afstand van Sail
Gelijktijdig met de botenbeurs vindt Sail 
Amsterdam plaats, op slechts een half 
uur rijden per auto. De organisatie in 
Hoorn hoopt en verwacht dan ook dat 
Sail-bezoekers die enthousiast worden 
over varen, een bezoekje aan de Hoornse 
botenbeurs vastknopen aan hun dagje 
uit. Zo zien zij meteen wat er voor hun 
budget te koop ligt.

Bent u op zoek naar een boot? Kom dan 
ook het weekend van 21 tot en met 23 
augustus 2015 naar Hoorn. Kom kijken, 
kom kopen!
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