Gebruikte Botenbeurs in Hoorn
Afwisselend aanbod: stap aan boord!
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Het duurt nog een kleine
twee maanden, maar de
watersportwereld is er
alweer klaar voor; de
Waterkampioen 2eHANDS
Dagen in Hoorn beloven
ook dit jaar weer een
succes te worden. Van
donderdag 25 tot en met
zondag 28 augustus 2011
zullen in de gezellige oude
haven van Hoorn zo’n 200
te koop staande boten te
bewonderen zijn. Motorboten en zeilboten, maar
ook sloepen, speedboten
en platbodems. Wat voor
boot u ook zoekt, deze
beurs is voor elke watersportliefhebber de ideale
gelegenheid om te oriënteren of zelfs te kopen.

Derde editie

Het is de derde keer dat het initiatief
van Gemeente Hoorn, ANWB Waterkampioen en YachtFocus plaatsvindt.
In 2009 en 2010 werd in de watersportwereld al enthousiast over de beurs
gesproken. De verwachtingen voor
deze derde editie zijn dan ook hoog.
Hein Huender van Huender Watersport
schreef zich razendsnel in. Zijn aanmelding kwam als eerste bij de organisatie
binnen. Hein: “Dit is de tweede keer dat
ik aan de Waterkampioen 2eHands
dagen meedoe. Vorig jaar viel het weer
wat tegen, maar dat heb je niet in de
hand. Het heeft de sfeer in ieder geval
niet verpest, deze was nog altijd gezellig en goed. Dat hoorde ik ook van andere deelnemers en bezoekers.” Ook
Beute Scandinavian Yachts, voorheen
Balkema Scandinavian Yachts, is dit
jaar weer van de partij. De enthousiaste eigenaresse Anita Beute: “We hebben alle edities meegedaan. De reden?
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Het is een leuke beurs. Men zegt dat
de markt aantrekt en daarbij krijgt deze
beurs ook steeds meer bekendheid.”
Voor Fineliner Yachting is dit de eerste
deelname. Eigenaar Han van der Vorst:
“We horen goede berichten uit de
markt en hebben besloten om ook
eens een poging te wagen.”

Maak kennis met de
watersport

De Gebruikte Botenbeurs in Hoorn is
als regionale beurs de ideale manier
om in aanraking te komen met de
watersport. Grote beurzen hanteren bij
het deelnamegeld vaak hoge tarieven.
Deze gebruikte botenbeurs is voor zowel
particuliere bootverkopers als bedrijven
betaalbaar en is voor bezoekers
zelfs gratis. De beurs vormt zo een
laagdrempelig podium om de boten
tentoon te stellen en te verkopen.
Wiebe Leijstra van Jachtbemiddeling
Leijstra: “Ik geloof steeds meer in dit

type show: laagdrempelig, regionaal en
niet hoog geprijsd. Zo kan ik naar de
mensen toe in plaats van te wachten
totdat de mensen naar mij toe komen.
Bij grote beurzen heb ik steeds minder
rendement. Er is veel belangstelling,
maar de kosten zijn ook fors hoger. Als
je dan op zo’n relatief kleinere beurs
verkoopt, dan is dat natuurlijk ontzettend mooi. Ik kom dit jaar met een demomodel van een Westwood. Dit merk
is afkomstig uit Engeland. Het ziet eruit
als een Nederlandse kajuit motorboot,
maar is gemaakt van polyester. Volgens
mij is dat uniek. Dit type heeft een
moderne en frisse uitstraling en vraagt
weinig onderhoud.”
Trouwe deelneemster Anita Beute van
Beute Scandinavian Yachts hoopt te
verkopen, maar ziet de beurs ook als
een middel om de naamsbekendheid
van haar makelaardij de vergroten.
Anita: “Als ik een boot kan verkopen,
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Goed gekeurd

dan is dat mooi meegenomen, maar ik
sta er ook om in contact met mogelijke
klanten te komen. Zo’n beurs is een
mooie gelegenheid om de markt te verkennen. Wat kunnen we voor de bootliefhebber betekenen? Hierbij kunnen
we ook ons brede pakket met onder
andere jachtbemiddeling, -onderhoud,
-reparaties en winterstalling bekendheid geven. Bezoekers kunnen zich
hier goed oriënteren. Er is veel te koop
en zo kunnen ze op één plaats het aanbod van verschillende jachtmakelaars
en particulieren bekijken.”
Het was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.

Ook Han van der Vorst van Fineliner
Yachting wil dat de bezoekers zijn
botenaanbod leren kennen.
Han: “In de
expertisediensten
eerste plaats staan we daar natuurlijk
voor de verkoop. Op de tweede plaats
willen we graag de mensen die onze
Fineliners nog niet hebben gezien
kennis laten maken. Ik hoop op veel
publiek en wellicht kunnen we op die
manier ook een boot verkopen.”
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact
op met Garantex voor het juiste advies!
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Hein Huender van Huender Watersport ziet ook mogelijkheden. Hein: “Ik
verwacht kijkers, maar ook mensen die
gericht op zoek zijn naar een boot. Sla
je slag op deze beurs!”

Quickscan

Voor particuliere verkopers is er een
mogelijkheid om een Quickscan
waarde-indicatie van hun jacht te laten
maken. Deze snelle indicatie wordt
door een expert van Garantex uitgevoerd en kan bij de verkoop gebruikt
worden. Heeft u interesse in een boot
van één van de particulieren, dan
088 299 34 00
kunt
u hier als bezoeker om vragen.
www.garantex.nl
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Onafhankelijke expertise
Taxatie
Conditie- en aankoopkeuring
Bouwbegeleiding
Overige diensten

Westfriese Waterweken
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Natuurlijk is het de bedoeling dat er op
de beurs flink verkocht en gekocht wordt,
maar een keiharde verkoopsfeer zult u hier
niet treffen. Tegelijkertijd viert Hoorn feest
met de Westfriese Waterweken. De stad

pakt groots uit met onder andere een
kinderspeelparadijs, straatmuzikanten,
een drakenbootrace en rondvaarten.
Zeker in combinatie met deze festiviteiten biedt de gebruikte botenbeurs
een gezellig dagje uit voor het hele
gezin. Zoals makelaar Wiebe Leijstra
goed verwoordt: “Als bezoeker kom
je zonder hoge kosten toch even in
aanraking met de watersport. Zelfs een
watersportleek, kan op deze laagdrempelige beurs een kijkje nemen. Je weet
nooit wat je tegenkomt.” Kom kijken,
kom kopen!

Waar en wanneer
Locatie:
Oude Haven Hoorn
Datum:
25 t/m 28 augustus 2011
Toegang: GRATIS toegang
Openingstijden:
Do
25/08
11:00 - 18:00
Vr
26/08
11:00 - 18:00
Za
27/08
10:00 - 18:00
Zo
28/08
10:00 - 18:00
Parkeren:
Volg de borden. Of beter nog: neem de
trein - slechts 1 kilometer lopen vanaf
Station Hoorn

Nog enkele plaatsen
beschikbaar
Bent u een jachtmakelaar of heeft u als
particulier uw boot te koop staan? Doe
dan mee! Lage deelnametarieven, veel
gerichte bezoekers en vier gezellige dagen.
Alle typen boten zijn welkom. U vindt het
inschrijfformulier op pagina 38. Meer informatie via www.gebruiktebotenbeurs.nl,
t: 020-4560995 of office@yachtfocus.com
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