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Gebruikte Botenbeurs Hoorn dit jaar van
24 tot en met 26 augustus
De 4e editie van Nederlands grootste gebruikte-botenbeurs komt eraan. In het laatste
weekend van augustus liggen in Hoorn honderdvijftig boten te koop in alle soorten, maten
en prijsklassen. De toegang is gratis. Motorboten en zeilboten zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. Elk jaar groeit het aantal sloepen en sportboten. Reden voor ons bedrijf als organisator om een mobiele kraanservice te huren die kleinere boten vanaf de trailer te water
te laat, zodat dit jaar nog meer booteigenaren kunnen deelnemen. Deze beurs is onderdeel
van de gezellige Westfriese Waterweken, editie Hoorn, en dat garandeert veel leuke festiviteiten rondom de boten. Dit jaar duurt de beurs drie dagen, van vrijdag tot en met zondag,
dus houdt daar alstublieft rekening mee als u een bezoek plant.
U kunt hier uw eigen boot verkopen. Het merendeel van de boten is afkomstig van bedrijven maar de particulier is ook van harte welkom als exposant. Voor een schappelijk bedrag
ligt uw boot op een mooie plek. Daarbij zijn elektra en vier overnachtingen op uw ligplaats
inbegrepen. Daarnaast ontvangt u als particuliere verkoper een rapport over uw boot van
het gerenommeerde expertisebureau Garantex. Deze ‘Quick Scan’ met waarde-indicatie
kunt u in de verkoop gebruiken. Tot slot hebt u als particuliere deelnemer recht op een
GRATIS advertentie in de bladen YachtFocus Magazine en Waterkampioen 2eHands LITE
ter waarde van € 39,95, inclusief vier maanden online op onze site YachtFocus.com. Zo
wordt deelnemen wel heel aantrekkelijk, dus meld snel uw eigen boot aan via de site
www.gebruiktebotenbeurs.nl, want de inschrijvingen zijn al begonnen.
De beurs is in enkele jaren uitgegroeid tot grootste van het land voor gebruikt aanbod.
Als we luisteren naar deelnemers en bezoekers, dan komt dat door de locatie in de sfeervolle, monumentale binnenhavens van het prachtige Hoorn. Het is er beschut en door de
nabijheid van horeca en winkels is genoeg te doen als er een buitje valt. Bovendien is het
tijdstip in augustus gunstig. Wie tegen het eind van het seizoen verkoopt, heeft nog kunnen genieten in de zomer terwijl de nieuwe eigenaar ook nog maanden lang kan varen. Kijk
maar eens op de website, dan ziet u op de foto’s volle kades. Hier komen vele duizenden
bezoekers en wisselen tientallen boten van eigenaar. U kunt inschrijven als deelnemer via
de website maar u kunt ook het formulier gebruiken op pagina 20. Hebt u vragen, lees dan
het artikel op pagina 20 of bel naar het telefoonnummer links op deze pagina.
Tot ziens in Hoorn!

www.gebruiktebotenbeurs.nl

Jan-Pieter Oosting
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