
Kom (ver)kopen bij de 
Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn 
YachtFocus Magazine 93 - juli 2012

tot motorboten en van sloepen tot 
platbodems, alle typen boten binnen 
elke prijsklasse zijn welkom. Als goed-
bezochte aanlegplaats is de Hoornse 
haven van alle gemakken voorzien. 
De wasserette verzorgt alle grote en 
kleine wassen en om de hoek is er een 
havenwinkel voor de kleine bood-
schappen te vinden. Tijdens de beurs 
zijn er extra steigers, elektra en horeca 
aanwezig. De haven straalt gezelligheid 
uit en de boten, de bezoekers en de be-
drijvigheid maken het plaatje compleet. 
Juist deze combinatie maakt de beurs 
tot een plek met de ultieme, gezellige 
verkoopsfeer. Probeer het uit en zie wat 
zo’n sfeer voor de verkoop van uw boot 
kan betekenen. 

Gezellige verkoopsfeer
Het knusse Hoorn staat elke dag van 
het jaar garant voor een goede wa-
tersportambiance. Door de prachtige 
ligging aan het Markermeer is dit een 
plaats waar de watersport echt leeft.  
Eind augustus is de sfeer extra goed 
aangezien het evenement ‘Westfriese 
Waterweken’ hier afgesloten wordt.  
Verspreid door de gehele stad zul-
len diverse activiteiten plaatsvinden, 
waardoor Hoorn voor een groot en 
breed publiek aantrekkelijk zal zijn. De 
grootste publiekstrekkers vindt u vanaf  
vrijdag 24 augustus in de oude bin-
nenhavens, daar zullen bij de gebruikte 
botenbeurs naar verwachting ruim 150 
boten te koop pronken. Van zeilboten 

Jachtmakelaars
Verschillende jachtmakelaars hebben 
de afgelopen drie edities hun klanten 
blij gemaakt met de verkoop van hun 
boot. Een mooi voorbeeld is Arjen 
Hoeksma van De Valk Yachtbrokers, 
die voor het eerst meedeed met enkele 
boten. De jachtmakelaar vertelde met 
een grote glimlach: “Een Ierse be-
zoeker die we in Hoorn voor het eerst 
ontmoetten kocht de Aphrodite 36 met 
een vraagprijs van € 109.000,-.” Ande-
re jachtmakelaars en werven vertel-
den ook te hebben verkocht, opties 
te hebben afgegeven of extra boten 
in bemiddeling te hebben gekregen. 
Ook dit jaar worden weer veel verko-
pen en afspraken voor werfbezoeken, 
proefvaarten en keuringen verwacht. 
Hoewel de beurs steeds bekender en 
daarmee ook groter wordt, blijven de 
deelnametarieven laag. Voor ongeveer  
€ 175,- ex. BTW (afhankelijk van de 
bootafmetingen en positie) heeft u als 
jachtmakelaar al een boot in het water. 
Deelnemers met een YachtFocus ac-
count profi teren van een aantrekkelijke 
korting. eSailing, Barnautica Yachting, 
Beute Scandinavian Yachts, Barra-
cuda Yachts, Poelmans Road&Marine, 
Huender Watersport, Linssen Yachts, 
Scheepsmakelaardij Goliath, Zeeman 
Jachtbouw, Jachtbemiddeling Heere-
sloot, Sailcentre Makkum, Jachtmake-
laardij De Valk en anderen gingen u al 
voor.  Bent u ook een actieve jachtma-
kelaar die zo’n kans niet onbenut wil 
laten? Download dan het formulier op 
www.gebruiktebotenbeurs.nl en schrijf 
uw boten in! 
 
Particulieren
Naast bedrijven krijgen ook particuliere 
verkopers op de Gebruikte-Botenbeurs 
in Hoorn alle kansen om hun boot 
aan de man te brengen. De boten 
van jachtmakelaars en particulieren 
liggen door elkaar. Praat eens met uw 
buurmanjachtmakelaar en pik tips op 
voor de verkoop van uw boot. Vorige 
jaren bezochten - ondanks de matige 
weersomstandigheden - duizenden 
watersporters de beurs. Het entree is 
gratis waarmee een belangrijke drem-

In het laatste weekend van augustus liggen de binnenhavens 
van Hoorn weer vol boten te koop. Daar waar veel bootshow-
initiatieven dit jaar strandden, zien de gemeente Hoorn en 
YachtFocus kansen om met succes voor de vierde keer deze 
unieke beurs op poten te zetten. Tijdens voorgaande drie 
edities wisselden tientallen boten van eigenaar en voor dit 
jaar zijn de verwachtingen wederom hoog. Bedrijven en par-
ticuliere bootverkopers ontdekken in Hoorn weer verkoop-
mogelijkheden en ook voor bezoekers biedt de Oude Haven 
van Hoorn weer alle gelegenheid voor een gezellig dagje uit. 
Heeft u een boot te koop staan of bent u juist op zoek naar 
een nieuwe? Schrijf u in en zet Hoorn in uw agenda!
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pel voor bezoekers is weggenomen. 
Dit is uw kans om in drie dagen tijd uw 
boot aan een groot publiek te tonen. 
Wie weet komt ook net die ene koper 
van uw boot een kijkje nemen. Als 
deelnemer van de grootste gebruikte-
botenbeurs van Nederland geniet u 
van royale publiciteit via YachtFocus 
Magazine, Waterkampioen 2eHands 
LITE, websites, regionale kranten en 
andere media. U kunt de boot één 
dag voordat de beurs begint aanbren-
gen. Electra en de kosten voor de 
ligplaats in de Hoornse binnenhaven 
van donderdag 23 augustus tot en met 
uiterlijk maandag 27 augustus zijn bij 
de prijs inbegrepen. Hiermee ligt uw 
boot dus ook de dag voor de beurs 
en de dag na afl oop kosteloos in de 
haven. Ook krijgt u een prijsbord met 
de basisgegevens van uw boot en de 
vraagprijs door de organisatie aange-
reikt. Deze borden worden ter plekke 
geschreven en opgehangen. Twijfelt 
u over de prijs die u op het bord wilt 
laten zetten? Speciaal voor de particu-
liere deelnemers zullen de experts van 
Garantex op de beurs rondlopen om 
gratis een Quick Scan waarde-indicatie 
van de boten te maken. Deze richtprijs 
krijgt u op een A4-rapport. Nieuw dit 
jaar is de gratis advertentie die u als 
particuliere deelnemer ontvangt. Uw 

boot staat hiermee eenmalig op nor-
male grootte in YachtFocus Magazine 
en in de Waterkampioen 2eHands LITE 
én vier maanden op de botensites 
YachtFocus.com, anwbwatersport.nl 
en het Scandinavische Scanboat.com. 
Normaal kost deze advertentie u 
€ 39.95,-, maar bij deelname aan de 
beurs ontvangt u deze dus gratis. Bij 
vroege inschrijving staat uw advertentie 
in het augustusnummer, de uitgave die 
ook op de beurs zelf wordt uitgedeeld. 
Wilt u gebruik maken van dit uitge-
breide aanbod? Download het inschrijf-
formulier op www.gebruiktebotenbeurs.
nl en stuur hem vandaag op! Vroege 
inschrijvers komen in aanmerking voor 
de beste plaatsen. De eerste particu-
liere inschrijvers zijn al binnen.

Boot bij de makelaar
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u 
uw boot bij een jachtmakelaar in de 
verkoop heeft. Vraag dan eens of deze 
met uw boot deelneemt aan de beurs 
in Hoorn. Wellicht wil hij - desnoods 
tegen een kleine bijdrage van uw zijde - 
een poging wagen. U profi teert dan niet 
van de gratis advertentie en 
Quick Scan, maar wel van de goed-

bezochte beurs met veel kijkers bij uw 
boot en natuurlijk de verkoopkwalitei-
ten van uw makelaar. 

De huidige economische tijden vragen 
om extra inspanningen. Profi teer van 
de grootste en gezelligste gebruikte-
botenbeurs die ons land kent en 
verkoop die boot nog voordat het vaar-
seizoen stopt en de winter invalt. Kom 
verkopen in Hoorn!

Locatie
Oude Haven Hoorn
Data 2012
3 dagen: 24, 25, 26 augustus
Toegang
GRATIS toegang
Openingstijden
Vr 24/08  11:00 - 18:00
Za 25/08 10:00 - 18:00
Zo 26/08 10:00 - 17:00
Parkeren
Volg de borden. Of beter nog: neem de 
trein - slechts 1 kilometer lopen vanaf 
Station Hoorn.
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YachtFocus.com
mijn botensite!

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.
 
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is 
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact 
op met Garantex voor het juiste advies!

expertisediensten

■ Onafhankelijke expertise
■ Taxatie
■ Conditie- en aankoopkeuring
■ Bouwbegeleiding 
■ Overige diensten

088 299 34 00   
www.garantex.nl

Goed gekeurd
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