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Het is de achtste keer dat de Gebruikte-
Botenbeurs Hoorn georganiseerd wordt.
Bent u op zoek naar een sloep, wilt 
u sfeer proeven op een luxe jacht of 
rondsnuffelen op de nautische markt? 
Deze beurs biedt voor ieder wat wils.  
De beurs in Hoorn is met haar ruime
aanbod de grootste gebruikte-
botenbeurs van Nederland. Er liggen
rond de 170 boten voor de potentiële
kopers klaar. Loop een dagje rond, 
bekijk al het aanbod op uw gemak 
van buiten én van binnen en vraag om 
advies. Doordat alle boten bijeen liggen 
is het gemakkelijk vergelijken en u hoeft 
vooraf geen afspraak te maken om een 
boot te bekijken.

Verkoop door jachtmakelaars
Veel bekende jachtmakelaars hebben
zich al opgegeven voor de beurs. Denk
daarbij aan grote namen als Smits
Jachtmakelaardij, Scheepsmakelaardij
Goliath, Vink Jachtservice en Barnautica
Yachting. Jaarlijks worden er tientallen
gebruikte boten verkocht op de beurs,
maar er wordt méér handel gedreven.
Bedrijven melden bijvoorbeeld ook
nieuwe boten in bemiddeling te krijgen.

In de weken voorafgaand aan de beurs
worden nog vrijwel dagelijks boten 
aangemeld. De haven is elk jaar weer
goed gevuld. Slimme jachtmakelaars en
werven zijn er snel bij voor een mooie

plek. Kijkt u voor de actuele
deelnemerslijst en het inschrijfformulier 
op de website:
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Extra’s voor particuliere
verkopers
Ook particuliere bootverkopers zijn
welkom in Hoorn en profiteren 
bovendien van aantrekkelijke extra’s. 
Zo voert CED Claim Experts gratis 
quickscans uit bij alle particuliere 
deelnemers. Uit zo’n scan komt een 
waarde-indicatie voor de boot naar 
voren. Na een kort bezoek aan boord 
van een expert, krijgen de verkopers een 
A4 uitgereikt. Hierin staan onder andere 
de kenmerken en beoordelingen over 
de staat van de boot en of de vraagprijs 
realistisch is. Dit is handig voor de 
verkoper en uiteraard voor potentiële 
kopers.

Wilt u deelnemen aan de beurs? Het
deelnametarief is aantrekkelijk en
inclusief een advertentie in YachtFocus
Magazine, de Waterkampioen en op
YachtFocus.com en ANWBboten.nl.
Particulieren en bedrijven worden
afwisselend ingedeeld op de Oude
Doelenkade, het Baatland, de
Veermanskade en de Karperkuil.
Inschrijven kan gemakkelijk via
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

De gezellige maritieme markt
De Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn
is méér dan alleen boten kijken en
kopen. Net als voorgaande jaren is er
namelijk ook een nautische markt. Uw
watersportoutfit, bootaccessoires en

De Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 
2016: groot aanbod aan boten,  
horeca en activiteiten
Op 19, 20 en 21 augustus 2016 staat Hoorn in het teken van
de Gebruikte-Botenbeurs. Naast de verkoop van motorboten,
zeilboten, sloepen, sportboten en platbodems, is er een
gezellige maritieme markt, een leuk activiteitprogramma en
ook de lokale horeca speelt in op dit gratis te bezoeken
evenement. De beurs is onderdeel van de Westfriese
Waterweken editie Hoorn die jaarlijks maar liefst ruim 40.000
bezoekers trekt, ook u mag dit uiteraard niet missen!
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technische onderdelen scoort u hier dus
ook. Op het Baatland vinden bezoekers
tenten met watersportdiensten zoals
die van Kuiper Verzekeringen. Met ruim
65 jaar ervaring in het verzekeren van
pleziervaartuigen zijn zij specialisten op
dit vakgebied. Voor sloepen, vletten,
tenders, elektro- en hybrideboten,
klassieke jachten en chartervaartuigen
biedt de verzekeraar verschillende
producten. Bij een nieuwe boot hoort
een verzekering om onbezorgd op pad
te kunnen. Ook dat kan dus op de beurs
geregeld worden.

Eten, drinken en gezelligheid
Heel Hoorn maakt zich klaar voor het 
jaarlijks terugkerende festival.
Horecagelegenheden en winkels spelen
ieder jaar weer goed in op de Gebruikte-
Botenbeurs. Op het beursterrein zijn ook
een aantal foodtrucks aanwezig. Onder
het genot van een gerookte paling of een
portie poffertjes en verfrissend biertje of
versie koffie nieuwe vaarplannen maken:
heerlijk!

Westfriese Waterweken
Na onder andere plaatsen als Enkhuizen,
Drechterland en Medemblik is Hoorn
aan de beurt: een mooie afsluiter van de
gezellige Westfriese Waterweken. Met
alle activiteiten is dit event één grote
nautische happening. “De hele maand
augustus viert Westfriesland haar water!”
aldus de organisatie van de Westfriese
Waterweken. 

Verschillende activiteiten voor jong en
oud maken van Hoorn een leuk dagje

uit voor iedereen. Op donderdag 18
augustus om 22:00 uur begint de
feestelijkheid met een lichtjesavond.
Daarna volgt een weekend met een
goedgevuld activiteitenprogramma. Voor
sportievelingen zijn er volop activiteiten;
op zaterdagmiddag kunt u meedoen
aan het ‘Open Hoorns Kampioenschap
Buikglijden’ en er worden SUPraces
georganiseerd. Zaterdag en zondag is
er ook weer open water zwemmen en
‘straatvertier’. Beide weekenddagen
worden afgesloten met een gezellig
wijnfestival. Zondag is er tussen
10.00 en 18.00 uur een afwisselend
kinderprogramma.

Kijk voor het gehele programma op
www.westfriesewaterweken.nl.

Organisatie
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.
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GEBRUIKTE-BOTENBEURS


De grootste en gezelligste 
gebruikte-botenbeurs

19 - 21 augustus 2016

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


