
Evenementen | Gebruikte-Botenbeurs Hoorn

De achtste editie van de Gebruikte-
botenbeurs in Hoorn vindt plaats in 
het weekend van vrijdag 19 tot en met 
zondag 21 augustus. Het event in de 
karakteristieke binnenhavens van de 
Zuiderzeestad is gratis toegankelijk voor 
bezoekers. Samen met de maritieme 
markt blijkt de beurs, waar gemiddeld 
180 boten te koop worden aangeboden, 
een succesvolle formule te zijn.

Heel Hoorn in teken van het 
water 
De Gebruikte-Botenbeurs is onderdeel 
van de Westfriese Waterweken. 
Met alle activiteiten is dit event één 

grote nautische happening. Naast 
de botenbeurs worden er ook tal van 
andere activiteiten georganiseerd 
zoals: waterspelen, muziekavonden 
en activiteiten voor de kinderen. 
Horecagelegenheden en winkels 
spelen in op het jaarlijks terugkerend 
evenement. Kortom: heel Hoorn staat in 
het teken van de watersport.

Inschrijven voor de  
gebruikte-botenbeurs 
De inschrijvingen voor dit jaar stromen 
al binnen. Met tarieven vanaf slechts 
€175 per boot is deelname aan de 
beurs aantrekkelijk. Hierdoor is de 
haven ieder jaar weer goed gevuld met 
boten: van luxe jachten tot bescheiden 
sloepen voor een meeneemprijsje. 
Er worden niet alleen tientallen boten 
verkocht, bedrijven melden ook nieuwe 
boten in bemiddeling te krijgen. Wilt 
u ook deelnemen, let dan op: hoe 
sneller u bent met aanmelden, hoe 
meer keuze u heeft uit de beste en 
voordeligste plekken. U kunt een keuze 
maken tussen de Oude Doelenkade, 
het Baatland, de Veermanskade of 
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Vind uw potentiële koper op de 
Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
De Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn trekt ieder jaar ruim 
40.000 bezoekers aan die op zoek zijn naar hun nieuwe 
motorboot, zeilboot, sloep, sportboot of platbodem. Vele 
particulieren, jachtmakelaars en werven hebben vorige jaren 
nieuwe schippers voor hun boten gevonden. Vind ook een 
koper voor uw boot en schrijf u in voor de grootste gebruikte-
botenbeurs in Nederland!

de Karperkuil. Particulier of bedrijf: 
iedereen die een boot in de verkoop 
heeft, mag zich aanmelden. Op 
www.gebruiktebotenbeurs.nl vindt u 
meer informatie over de beurs en de 
inschrijfformulieren.

De extra’s voor particulieren 
Als particuliere verkoper profiteert u 
ook van een gratis Quickscan door een 
expert van de ANWB, uitgevoerd door 
CED Claim Experts. Het rapport van de 
scan krijgt u op een A4-vel mee, dit is 
gelijk een handig hulpmiddel voor zowel 
u, als uw potentiële kopers. Daarnaast 
wordt er eenmalig een advertentie 

van uw boot geplaatst in YachtFocus 
Magazine, op de website van 
YachtFocus.com, in de Waterkampioen 
en op de website anwbboten.nl. 

De Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 2016 
is een onderdeel van de Westfriese 
waterweken en initiatief van de 
Gemeente Hoorn, CED Claim Experts, 
botensite YachtFocus en Fletcha 
Events met ondersteuning van Kuiper 
Verzekeringen.

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
Locatie: Oude Doelenkade, Baatland, 
Veermanskade, Karperkuil - Hoorn 
Data 2016: 19, 20, 21 augustus 
Toegang: GRATIS toegang
Openingstijden: 
Vrijdag: 19/08 11:00 - 18:00 uur 
Zaterdag: 20/08 10:00 - 18:00 uur 
Zondag: 21/08 10:00 - 17:00 uur
Openbaar vervoer: Slechts een 
kwartier lopen vanaf NS Station Hoorn 
Parkeren: Volg de borden  
Informatie: www.gebruiktebotenbeurs.nl
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