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Deze maand augustus staat in het teken van Nederlands’ grootste gebruikte-botenbeurs,
die door YachtFocus en de Waterkampioen samen wordt georganiseerd. Het evenement
vindt voor de 7e keer plaats in de gezellige oude binnenhavens van Hoorn, op 21, 22 en
23 augustus. Er zijn tal van festiviteiten maar het belangrijkste is natuurlijk dat er zo’n 150
verkoopboten liggen te wachten op de duizenden bezoekers.
Die boten zijn er in alle soorten en maten, motor en zeil, van zeer goedkope opknappers
tot uiterst luxe jachten voor verre reizen. Ze worden aangeboden door particulieren, jachtmakelaars of werven. De Hoornse botenbeurs is elk jaar een succes en dat komt mede
door het tijdstip in het jaar. Voor veel verkopers past de beurs mooi in de vaarplannen
tijdens de vakantie. De monumentale Hoornse havens zijn ook bepaald geen slechte plek
om enkele dagen te verblijven en het deelnametarief is laag. Voor kopers is zo’n gebruiktebotenbeurs de ideale manier om zich te oriënteren. Kijken, kiezen en vooral: aanraken,
beleven en proefvaren. Op een botenbeurs is de keuze groter dan in de verkoophaven
van de jachtmakelaar en het is laagdrempeliger. Loop een dagje rond, bekijk alle boten
op uw gemak van binnen en ga te rade bij de deskundige verkopers die klaarstaan voor
vrijblijvend advies. Zo komt u tot de beste keuze. Wie deze herfst een boot wil kopen, mag
Hoorn niet overslaan.
Elke boot van een particulier is trouwens voorzien van een ‘quick scan’-rapport opgesteld
door de ANWb Expertisedienst uitgevoerd door CED Claim Experts. Daarin staan bevindingen over de toestand van de boot, zoals opgedaan tijdens een kort bezoek van de erkende scheepsexpert, evenals in opmerking of de vraagprijs realistisch is. Boten van bedrijven
hebben dat niet nodig: u mag er gerust van uitgaan dat de professionele aanbieders hun
huiswerk hebben gedaan en met het oog op een snelle verkoop de prijs zo scherp mogelijk zetten. Particulieren en bedrijven kunnen nog steeds inschrijven met het formulier op de
website www.gebruiktebotenbeurs.nl of op pagina 155 van dit blad.
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