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Gebruikte-Botenbeurs Hoorn:
Kijken, kiezen en kopen
Hoorn maakt zich op voor de zevende editie van de grootste Gebruikte-Botenbeurs van Nederland. 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. Samen met het uitgebreide
activiteitenprogramma van de Westfriese Waterweken, waar de beurs onderdeel van is, belooft het
weer een bruisend feest te worden.

ren 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 Expertisedienst 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 particuliere verkoper op een A4-vel uitgereikt
en is een handig hulpmiddel voor zowel
de verkoper als de potentiële koper. Inschrijven kan gemakkelijk en snel op
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Maritieme markt

Net als voorgaande jaren worden de boten vergezeld door een nautische markt.
Onder meer Sysas, TOPwindows, VT Solutions, ZONklaar, De Bootruitspecialist
en Ed vd Kooi Touwhandel zullen hier hun
producten en diensten aanbieden.

Westfriese Waterweken

Gedurende het hele weekend van de
beurs is het feest in Hoorn. Rondom de
boten is veel te zien en te doen. De beurs
is namelijk onderdeel van de Westfriese
Waterweken 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. Kijkt u voor het
programma op www.westfriesewaterweken.nl. Voeg dit bij de gezellige sfeer van
de prachtige Hoornse binnenstad met z´n
vele winkels en restaurants en een leuke
dag uit is gegarandeerd.
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Van uiterst luxe jachten tot boten voor
een meeneemprijs, op de gebruiktebotenbeurs komt een breed assortiment
aan boten samen. Daarmee is deze beurs
misschien wel de meest veelzijdige van
ons land voor iedereen die een andere
boot zoekt. Ervaren watersporters treffen
er veel grote en luxe jachten aan voor langer verblijf aan boord. Maar ook wie net
begint of een beperkt budget heeft, kan
hier kijken en handig vergelijken.
De organisatie is wederom in handen
van de Gemeente Hoorn, evenementenbureau Fletcha Events en botensite
YachtFocus.com. Deze editie wordt
mede mogelijk gemaakt door de
Waterkampioen en hoofdsponsor Kuiper
Verzekeringen, die de beurs op alle mogelijke manieren ondersteunen.

62

Lage tarieven

Belangrijk kenmerk voor de beurs is de
laagdrempeligheid. Bezoekers betreden
het beursterrein zonder de portefeuille te
hoeven trekken; jong en oud kan hier gratis boten bekijken. En ook de deelnemers
hoeven niet diep in de buidel te tasten.
Met tarieven vanaf € 175 per boot is deelname aantrekkelijk en is de haven elk jaar
weer goed gevuld. Voor jachtmakelaars is
de beurs extra effectief. Niet alleen worden jaarlijks tientallen boten verkocht,
bedrijven melden ook nieuwe boten in
bemiddeling te krijgen.
Onder de professionele deelnemers
vinden we dit jaar Smits Jachtmakelaardij, Linssen Yachts, Scheepsmakelaardij
Goliath, Vink Jachtservice, Popeye,
Keikes Jachtbouw, Barnautica Yach-

ting, Orange Yachting, Happy Renting,
Heech by de Mar, Jachtmakelaardij De
Maas, V-Yachting, Steeler Yachts, Beute
Scandinavian Yachts, Motorboat World,
Smalland Maritiem en Beekhuis Yachtbrokers. In de weken voorafgaand aan
de beurs worden nog vrijwel dagelijks
boten aangemeld. Kijkt u voor de actuele deelnemerslijst op de website
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Extra’s voor particuliere
deelnemers

Een van de aardige kanten van juist deze
gebruikte botenbeurs is de deelname
van particuliere verkopers. Zij liggen gemengd met het aanbod van tientallen gerenommeerde jachtmakelaars en werven,
dealers en importeurs uit het hele land.
Deze particuliere deelnemers profite-
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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!

Kuiper Verzekeringen wederom trotse hoofdsponsor

Ook dit jaar is Kuiper Verzekeringen hoofdsponsor van de Gebruikte-Botenbeurs
Hoorn. Waarom? Kuiper Verzekeringen vindt het belangrijk dat er niet alleen digitale, maar ook goede fysieke podia zijn voor de verkoop van courante gebruikte
schepen. “De handel moet gaande blijven”, aldus Jacco Kuiper, directeur van het
in watersportverzekeringen gespecialiseerde bedrijf uit Heerenveen. “Dat is in het
belang van de gehele branche”, aldus Kuiper. “Toen de beursorganisatie vorig
jaar een sponsor zocht, vroeg men of het iets voor ons zou zijn. Daar hebben we
slechts heel eventjes over nagedacht. Er zijn beurzen genoeg, misschien wel te
veel, maar deze zijn voornamelijk gericht op nieuwe schepen. Een levendige handel
in gebruikte schepen houdt de markt gezond, stilstaand water gaat stinken.”
www.kuiperverzekeringen.nl

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
Locatie:
Data 2015:
Toegang:

Oude Doelenkade, Baatland, Veermanskade, Karperkuil - Hoorn
3 dagen: 21, 22, 23 augustus
GRATIS toegang

Openingstijden:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

21/08 11:00 - 18:00 uur
22/08 10:00 - 18:00 uur
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:
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