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Kom verkopen op de Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 
21-23 augustus
Naast uitgever van gedrukte en online media is YachtFocus ook beursorganisator. Elk 
jaar, tegen het einde van de vaarvakantie, openen wij het internationale beurzenseizoen 
met de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn. Dit jaar voor de 7e keer alweer. Onze botenbeurs 
trekt als onderdeel van de Westfriese Waterweken in Hoorn maar liefst 30.000 bezoekers, 
die gratis bijna 200 boten te koop kunnen bezichtigen. Het is een drukte van jewelste, 
en elk jaar worden dan ook tientallen boten verkocht. Ook particulieren kunnen in Hoorn 
hun boot aanbieden. Voor een gering bedrag krijgt u een goede ligplaats in de sfeervolle, 
monumentale stad, plus een rapport van een erkend scheepsexpert inclusief waarde-
indicatie. Bovendien krijgen de deelnemers een gratis advertentie in dit blad en in de 
Waterkampioen én staat hun boot vier maanden online op 13 botensites. Blad, internet en 
botenbeurs: de drie essentiële pijlers voor succesvolle verkoop van uw boot.

Alle informatie en inschrijven op www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Boten- en Camperbeurs Gorinchem 25 en 26 september
Woont u in Zuid-Nederland of ziet u op tegen een tocht over het Markermeer, dan is er 
een prachtig alternatief voor Hoorn: de botenbeurs een maand later in Gorinchem. U kunt 
natuurlijk ook aan beide beurzen deelnemen. De Boten- en Camperbeurs Gorinchem 
is eveneens groot en wordt gehouden in de gezellige binnenstad van deze historische 
plaats, daar waar Boven Merwede (het verlengde van De Waal), Linge en Merwedekanaal 
elkaar ontmoeten. Er liggen vooral veel motorboten te koop. ‘Gorinchem’ wordt niet door 
onszelf georganiseerd maar wij komen er sinds jaar en dag als enthousiaste standhouder. 
Voor het eerst dit jaar is YachtFocus mediapartner van de beurs en krijgen particuliere 
deelnemers aan Gorinchem, net als in Hoorn, een gratis advertentie van hun boot. Deze 
advertentie komt éénmalig in ons blad en in de Waterkampioen en 4 maanden lang online 
op botensites YachtFocus.com en ANWBwatersport.nl. Een mooie aanvulling op de prima 
verkoopkansen tijdens de beurs zelf.

Aanmelden op www.botenencamperbeursgorinchem.nl.

    Jan-Pieter Oosting

Straks de boot 
verkopen? Nu 
inschrijven op dé 
botenbeurs!


