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nieuwe-botenbeurs
nieuwe-botenbeurs&&gebruikte-botenbeurs
gebruikte-botenbeurs
300 nieuwe en 200 gebruikte boten
Ook particulier aanbod
Tenten, activiteiten en volop horeca
Heldere beursindeling
Gemakkelijk bereikbaar
Lage toegangsprijs (entree gebruikte boten zelfs gratis)
Deelnemers schrijven in via www.anwbbootbatavia.nl
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in de markt te verstevigen. De ANWB haakt hierop in en introduceert een nieuw initiatief dat zowel voor de exposant als de
bezoeker
betaalbaar is. Deze zomer organiseert de bond voor
2012
het eerst ANWB Boot Batavia in de Bataviahaven in Lelystad. U
Op ANWB Boot Batavia liggen boten in
de Bataviahaven in Lelystad, een haven
die speciaal voor dergelijke evenementen werd gebouwd. De Bataviahaven is
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kent de beurs al als de Waterkampioen 2eHANDS Dagen, jaarlijks ANal
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zoals de Sloepenshow, jaarlijks gehougehouden in het laatste weekend van augustus in Hoorn. Dit
den in juni, en de HISWA Gebruikte Bojaar pakt de ANWB het echter een stuk grootser aan. Er is meer
tenbeurs, die hier in april van 2010 en
aandacht voor activiteiten, kraampjes en gezelligheid en belang2011 plaatsvond. De moderne haven
rijker: naast het gebruikte aanbod worden hier ook nieuwbouwboten gepresenteerd. In totaal worden er zo’n 300 nieuwe boten is ruim, waardoor er ook bij drukte nog
genoeg loopruimte overblijft. Daarbij
en 200 gebruikte modellen verwacht, een passend aanbod voor
elk budget. Deze nieuwe opzet vroeg om een verandering in tijd- ademt de haven in combinatie met
een evenement met boten, tenten en
stip en locatie. U vindt ANWB Boot Batavia van donderdag 13 tot
activiteiten een gezellige watersportsen met maandag 17 september in de Bataviahaven in Lelystad.
feer. De haven is één van de mooiere
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nautische locaties die Nederland rijk is,
met uitzicht over het Markermeer. Door
deze ligging kunnen er ook tijdens de
beurs proefvaarten gemaakt worden.
Door het gebrek aan snelheidsbeperkingen op dit meer kan de boot naar
keuze optimaal getest worden. Een
nadeel van veel grote evenementen, is
dat het overzicht verdwijnt. Het is dan
ook een tegenvaller als u er thuis pas
achterkomt dat u een heel stuk van de
beurs en daarmee misschien wel uw
droomboot ‘gemist’ heeft. Bij ANWB
Boot Batavia zal u dit niet gebeuren.
Doordat geen enkele steiger doodloopt, kunt u gemakkelijk langs elke
aangeboden boot lopen. Volg de route
en u zult geen enkele boot onbedoeld
overslaan.

Ook particulier aanbod
Op het beursterrein worden nieuw
en gebruikt bootaanbod van elkaar
gescheiden, zoals ook te zien is op de
indelingskaart. Daarbinnen worden de
boten ingedeeld per categorie. Uniek
aan de beurs is dat op dit grootschalige evenement ook gebruikte boten
van particulieren welkom zijn. Elke
representatieve zeilboot, motorsailer,
motorboot, sloep of ander boottype
kan hier verkocht worden. De verkoop
van de ligplaatsen gaat via
YachtFocus. De inschrijfformulieren
voor bedrijven zijn te vinden op
www.anwbbootbatavia.nl. Vanaf begin
mei is hier ook het inschrijfformulier
voor particuliere bootverkopers te
vinden.

Ideaal moment
De beurs wordt gehouden van 13 tot
en met 17 september, tegen het einde
van het seizoen. Een goed moment
om te oriënteren voor het volgende
jaar, vooral bij nieuwbouwboten is het
verstandig er vroeg bij te zijn. Mocht
uw nieuwe boot nog gebouwd of
aangepast moeten worden, dan is de
kans bij snel beslissen groter dat u in
2013 bij de eerste mooie dag al het
water opkunt. U vaart dan direct in uw
nieuwe boot, geheel uitgerust naar uw
wensenpatroon. Bij directe koop van
een gereed staande nieuwe of gebruikte boot kunt u al sneller het water op
en kunt u nog net de laatste weken van
dit vaarseizoen meepakken. Bovendien
zijn de prijzen aan het einde van het
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seizoen bij gebruikte modellen vaak erg
gunstig. Jachtmakelaars en particuliere
bootverkopers willen immers voordat
de winter invalt hun aanbod kwijt.
Heeft u uw boot op de HISWA te water
- die een week eerder plaatsvindt - niet
kunnen vinden, dan krijgt u bij ANWB
Boot Batavia een nieuwe kans.

Betaalbaar dagje uit
Door een efficiënte besteding van het
budget kunnen de kosten van ANWB
Boot Batavia laag gehouden worden.
Bootaanbieders profiteren door de lage
deelnametarieven, maar u als bezoeker plukt hier ook de vruchten van. De
ANWB is van mening dat een bezoekje
aan een botenbeurs betaalbaar moet
zijn. De gebruikte botenbeurs is gratis
toegankelijk, voor het gedeelte met
nieuwe boten wordt een toegangsprijs
gehanteerd. ANWB-leden betalen hier
€ 4,- per persoon, niet-leden betalen
één euro meer. Zo bent u niet direct
een vermogen kwijt voor het kijken
naar de boten en is het weer betaalbaar om met het hele gezin naar een
grote botenbeurs te gaan. Met ANWB
Boot Batavia beleeft u de ouderwets
gezellige sfeer in de moderne Bataviahaven. Een betaalbaar dagje uit voor
elke watersporter.
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