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Op 20 en 21 oktober 2012 vindt in WTC Expo Leeuwarden
alweer de derde gebruikte botenbeurs Bootoutlet plaats.
Op dit snel groeiende evenement werd vorig jaar maar
liefst eenderde deel van de boten verkocht. Daarmee is het
de meest effectieve gebruikte botenbeurs van Nederland.
Voeg hier de goede sfeer, de ruime gratis parkeergelegenheid en de lage entreeprijs van 3 euro per persoon aan toe
en u begrijpt dat de formule van Bootoutlet dit jaar weer
haar doorgang vindt.

van harte welkom. Vorig jaar was het
aantal particulieren zelfs gegroeid tot
dertig, wat betekent dat bijna een kwart
van het totaalaanbod van 125 boten
aangeboden werd door particuliere verkopers. Naast boten zijn ook handelaren
in watersportartikelen uitgenodigd deel
te nemen. Deze watersportaccessoires
worden vanuit speciale marktkramen
verkocht.

Gezellig en betaalbaar

Boten en kramen
Het bijzondere aan Bootoutlet is dat de
gebruikte botenbeurs overdekt is. Veel
gebruikte botenbeurzen stonden gepland
voor het voorjaar. De meeste van deze
buitenbeurzen strandden door gebrek
aan deelnemers, de volhouders kampten
met wind en regen waardoor bezoekers
het lieten afweten. Bij Bootoutlet kiezen
de organisatoren WTC Expo - bekend
van de gerenommeerde luxe beurs Boot
Holland in februari - en YachtFocus
bewust voor het najaar, zodat makelaars
en particulieren ook na de zomer nog
kans maken hun boot te verkopen. De
beurs is overdekt waardoor weersom-
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standigheden weinig tot geen invloed
zullen hebben. Een andere bijzonderheid
is de variëteit in het bootaanbod. Bij
Bootoutlet kunnen aanbieders met boten
van alle soorten en maten deelnemen.
Sportboten, zeilboten, sloepen, vletten en motorjachten, alle typen jachten
kunnen aanwezig zijn, als ze maar op
een trailer staan. Een groot jacht kan
op een vrachtwagentrailer naar binnen
gereden worden. En hoewel de beurs
gericht is op gebruikte modellen, is het
aanbieden van betaalbare nieuwbouw
jachten bespreekbaar. Wilt u als particulier deelnemen aan de beurs? Geen
probleem, ook uw boot is bij Bootoutlet

Naast dat de boot trailerbaar en goed
toonbaar moet zijn, stellen de organisatoren weinig eisen aan de boten. Een
laagdrempelige beurs, dat is het idee: zo
inrijden, zaken doen en na het weekend wegrijden met hopelijk een nieuwe
eigenaar voor uw boot. Wel is er een
voorkeur voor scherpgeprijsde boten.
Zoals de naam al aangeeft, is de beurs
gericht op koopjesjagers die net voor de
winter een (nieuwe) boot willen aanschaffen. Boten die al een tijdje op een
nieuwe eigenaar wachten, kunnen hier
voor een zacht prijsje worden verkocht.
Naast de bezoekers profiteren ook de
deelnemers van lage prijzen. Doordat alle
boten op trailers staan, zijn er geen dure
standbouwkosten nodig. De organisatie
zorgt een mooie, verwarmde hal in het
WTC Expo met alle voorzieningen zoals
elektra en horeca. Op luxe zoals tapijt en
andere dure aankleding en entertainment
wordt bespaard. De focus ligt op de
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kom dan naar Bootoutlet in Leeuwarden,
de enige overdekte gebruikte botenbeurs van het land die haar effectiviteit al
twee keer op rij heeft bewezen. Deelnemen kan al met één boot. Wilt u met
meerdere boten deelnemen dan kan dit
uiteraard ook. Het inschrijfformulier vindt
u op www.bootoutlet.nl. Verklein uw
wintervoorraad op een gemakkelijke en
voordelige wijze en schrijf snel in.

Locatie
WTC Expo Leeuwarden
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Openingstijden
20 & 21 oktober 2012
Za 20/10 10:00 – 18:00 uur
Zo 21/10 10:00 – 17:00 uur

Toegang
boten en dat merkt u als deelnemer aan
de uiterst lage deelnametarieven.
Bedrijven met een YachtFocus-account
nemen al deel voor € 159,- ex. BTW. Kijk
op www.bootoutlet.nl onder het kopje
‘exposanten’ voor het volledige tarievenoverzicht. Als deelnemer profiteert u ook
van de royale publiciteit, kunt u gratis
parkeren en ontvangt u voor elke deelnemende boot een prijsbord met basisgegevens en de vraagprijs. Deze borden
worden ter plekke gemaakt waardoor u
nog kort voor de aanvang van de beurs
de prijs kunt bepalen.

ast: “Leuke manier om van je gebruikte
boten af te komen, ongecompliceerde
opzet. Ik heb 2 boten verkocht.”

€ 3,- per persoon
Gratis toegang voor kinderen tot 16 jaar.

De beurs trok afgelopen edities ruim
3.500 bezoekers per keer. Hierbij kwamen niet alleen geïnteresseerde Friezen
op de beurs af. Vanuit het hele land kwamen bootliefhebbers een kijkje nemen.
Frank Altena van CV Houtena en Heerco
Halbesma van Friesland Watersport: “Wij
zijn zeer enthousiast over de beurs en
hadden zelfs interesse van bezoekers uit
Brabant.”

Parkeren is gratis.

Parkeren
Organisatie

mijn

YachtFocus.com
Informatie en inschrijven
www.bootoutlet.nl

Snelle verkoop

Reserveer uw positie

Vorig jaar werd al tijdens de beurs ruim
dertig procent van de deelnemende
boten verkocht en ook in de nasleep van
de beurs werden diverse bootsleutels
aan nieuwe eigenaren overhandigd. Een
uitzonderlijk hoog percentage, waarbij
zowel particulieren als makelaars tevreden naar huis gingen. Peter de Boer van
PB Watersport: “Ik was aanwezig met 5
boten en heb er 4 verkocht. De beurs is
voor mij dan ook boven verwachting verlopen.” Ook Robert Klinge, die met vier
boten aanwezig was, reageert enthousi-

Wilt u ook tegen het einde van het
seizoen uw boot verkopen? Neem dan
deel aan Bootoutlet. De enige overdekte gebruikte botenbeurs met het
gewenste bereik. Alle typen boten zijn
welkom. Particulieren vinden het inschrijfformulier op de volgende pagina.
Bedrijven schrijven in via
www.bootoutlet.nl. Meer informatie
over de beurs is verkrijgbaar via
www.bootoutlet.nl, tel: 020-4560995
en info@yachtfocus.com.

Aanmelden
Een grote kracht van Bootoutlet is het
moment waarop de beurs gehouden
wordt. Kunt u zo net voordat de winter
invalt wel wat extra omzet gebruiken,
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