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Herfst Boat Show bij For Sail
Bootveiling start
Yachtbrokers: tot en met 8 november themaveiling voor
klassieke zeilboten

Van 17 oktober tot en met 8 november
is het weer ouderwets ‘boten kijken’ bij
For Sail Yachtbrokers. Dan houdt de
jachtmakelaar op de verkoopsteiger in
Marina Port Zélande weer een uitgebreide Herfst Boat Show. Het aanbod
bestaat uit goed onderhouden zeiljachten in verschillende prijsklassen en met
verschillende afmetingen. Tijdens de For
Sail Herfst Boat Show is het kantoor in
Marina Port Zélande zoals altijd 6 dagen
per week van 10.00 tot 17.00 uur geopend, op dinsdag is For Sail gesloten.
Geïnteresseerden zijn welkom om een
kijkje te nemen. Wie optimaal begeleid

wil worden, kan het best vooraf een afspraak maken.

For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl

Rijkswaterstaat houdt kijkdag voor
wrak Trintel
Rijkswaterstaat verzorgt op 11 november een kijkdag voor potentiële bootkopers met interesse in het wrak van
de Trintel. De tweemaster werd begin
september geborgen langs de Noordermeerdijk bij Rutten. Inmiddels ligt het
wrak op een terrein van Rijkswaterstaat
in Lelystad en is er besloten het schip via
een veiling te verkopen. Geïnteresseerde kopers kunnen zich tot 6 november
aanmelden voor de kijkdag. Naast het
uitbrengen van een bod dienen de potentiële kopers ook aan te geven welke
plannen ze hebben met de houten kotter.
Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl
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Bootveiling houdt regelmatig themaveilingen. In de categorie zeilboten wordt
er weer een bootveiling georganiseerd
speciaal voor klassieke zeilboten. Diverse
zeiljachteigenaren hebben zich hiervoor
aangemeld en profiteren van deze gratis mogelijkheid om de boot te koop aan
te bieden. Deze themaveiling eindigt op
9 november om 20.00 uur. Specificaties
van de geveilde boten zijn te vinden op
www.bootveiling.com, net als de datum en
locatie van de kijkdag. Ook andere typen
boten kunnen dagelijks worden aangemeld
voor een bootveiling. Deelname aan een
bootveiling is voor de bootaanbieders kosteloos. Binnen twee weken weten zij wat
80.000 potentiële bieders voor de boot willen bieden. Daarna heeft de eigenaar drie
dagen de tijd om te besluiten of deze het
hoogste bod wel of niet accepteert. Dit bod
is onvoorwaardelijk en de eigenaar ontvangt na de koop de totale verkoopsom
binnen zeven dagen. Daarbij hoeft geen
verkoopcommissie te worden afgedragen.

Bootveiling
T: 020-4919492
www.bootveiling.com
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