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Feest in Hoorn
Augustus staat in het teken van de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn, de grootste en gezelligste botenbeurs van het land, gehouden in het laatste weekend van de maand. YachtFocus
Magazine is de hoofdorganisator en daarom leest u in deze editie extra veel nieuws over dit
drukbezochte evenement dat alweer voor de vierde keer plaatsvindt.
Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus liggen in Hoorn heel veel boten te koop in
alle soorten en maten. Het precieze aantal is nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit
nummer, maar we zijn vol verwachting omdat er tot nu toe elk jaar meer inschrijvers komen.
150 stuks in verschillende maten en prijsklassen moet haalbaar zijn. Zowel bedrijven als
particulieren kunnen deelnemen. Vooral die laatste categorie schrijft pas op het allerlaatste
moment in. U kunt zich dus nog steeds aanmelden als u uw boot snel en voor een goede
prijs aan het einde van de vakantie wilt verkopen. Gebruik het formulier op pagina 20 of,
nog handiger, het online formulier op de website www.gebruiktebotenbeurs.nl, waar u ook
actueel nieuws leest over dit jaarlijkse Hoornse feest. Op deze site vindt u ook alle namen
van de deelnemende jachtmakelaars.
Particuliere exposanten die zich bijtijds aanmeldden, ontvingen een gratis advertentie van
hun boot in deze editie. Dus ziet u een boot die u aanstaat, dan is de kans groot dat u deze
aantreft in z’n element in Hoorn. Dan kunt u hem mooi vrijblijvend bezoeken en vergelijken
met andere boten. Particulieren die net na de sluitingsdag van deze editie inschreven of
die nu nog moeten reserveren, komen – ook gratis – in ons volgende nummer, de septembereditie. Nóg een voordeeltje voor particuliere deelnemers is dat zij een gratis Quick Scan
waarde-indicatie krijgen van het gerenommeerde expertisebureau Garantex. Dat helpt de
verkoop en is ook wel zo nuttig voor bezoekers met vragen over uw boot. Koopt u trouwens ter plekke in Hoorn een boot op de botenbeurs, dan kunt u geheel GRATIS een
waardecheque tegemoet zien van € 50,- voor de aankoopexpertise door Garantex. Alle
reden om dus juist in Hoorn uw volgende boot te kopen. We hopen u daar te ontmoeten!

www.gebruiktebotenbeurs.nl
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afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. WorldYacht
BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schades voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele
en andere informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst
contact op met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te
bezichtigen. Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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