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boten, sloepen, vletten en motorjachten, 
alle typen boten kunnen hier worden 
aangeboden. Alle boten staan op trailers, 
waarbij soms ook de trailer zelf te koop 
wordt aangeboden. De nieuwe eigenaar 
kan zo de net gekochte boot aan de auto 
koppelen en met het nieuwe bezit huis-
waarts rijden. En hoewel de beurs gericht 
is op gebruikte modellen, is het aanbie-
den van betaalbare nieuwbouwboten 
bespreekbaar. Hierdoor kunt u wellicht 
ook een nieuwe boot voor een leuke prijs 
op de kop tikken.

Ideaal moment 
Niet voor niets wordt Bootoutlet de 

Ontspannen dobberen op de plassen 
of hoge golven trotseren met veel pk’s 
op zee. Elke watersporter beleeft de 
hobby op zijn of haar eigen manier. Het is 
genieten, maar iedereen weet: een boot 
kost een paar centen. Onderhoud, stal-
ling, brandstof en verzekeringen vragen 
om een goed gevulde portemonnee. Het 
is dan ook zeer welkom als de boot zelf 
voor een zacht prijsje kan worden aange-
schaft. Met die gedachte is de gebruikte 
botenbeurs Bootoutlet in 2010 ontstaan. 
Dit jaar beleeft deze groeiende beurs 
haar derde editie. Bij Bootoutlet zullen 
aanbieders met boten van alle soorten 
en maten deelnemen. Sportboten, zeil-

beurs voor slimme kopers genoemd. 
Bootoutlet wordt jaarlijks gehouden aan 
het einde van het seizoen, hèt moment 
voor dealers en makelaars om hun 
voorraden te verkleinen nog voordat de 
winter invalt. Alle restanten en moetjes 
– vaak nog in goede staat – worden 
tegen bodemprijzen aangeboden. Ook 
particuliere bootverkopers bieden hier 
hun bezit aan. Na deze laatste zomer op 
de boot willen de booteigenaren graag 
de sleutels aan een nieuwe eigenaar 
overhandigen. Deze kan de herfst- en 
winterperiode gebruiken om eventuele 
mankementen te verhelpen, zodat het 
vaarseizoen 2013 bij de eerste zonnige 
dag al direct kan beginnen. Een slimme 
koper wacht niet op het volgende sei-
zoen, maar koopt op Bootoutlet.

Mooie locatie
Ook dit jaar is er voor gekozen om 
Bootoutlet in WTC Expo in Leeuwarden 
te laten plaatsvinden. WTC Expo staat bij 
menig watersporter bekend als organisa-
tor van de gerenommeerde botenbeurs 
Boot Holland, die jaarlijks in februari 
plaatsvindt. Bootoutlet is echter totaal 
anders. Het is een beurs zonder chique 
tapijt en showroomuitstraling, maar wel 
met een mooi bootaanbod dat hier in 
één overzichtelijke hal samenkomt. Daar-
bij is de beurs zowel met het openbaar 
vervoer als per auto goed bereikbaar. 
Vanaf het station Leeuwarden kost het u 
slechts 20 minuten, waarvan 10 minuten 
met de bus, om bij WTC Expo te komen. 
Ook per auto is de beurs gemakkelijk te 
vinden. De mogelijkheid tot gratis par-
keren maakt WTC Expo als locatie extra 
aantrekkelijk.

Boten, producten en diensten
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 verkopers als kopers tevreden 
naar huis gingen. Dit jaar hebben diverse 
jachtmakelaars zich alweer bijtijds aan-
gemeld. Yachting Company International 

Koopjesjagers opgelet! De enige overdekte gebruikte bo-
tenbeurs in Nederland staat weer voor de deur. Op 20 en 
21 oktober stelt WTC Expo in Leeuwarden net als voorgaan-
de twee edities haar mooiste hal beschikbaar voor Bootout-
let. De beurs, georganiseerd door WTC Expo en YachtFocus, 
trok voorgaande jaren actieve deelnemers met aanbod in 
alle scheepstypen. Bezoekers sloegen toe en één op de drie 
boten werd op de beursvloer verkocht. Wilt u volgend jaar 
in een nieuwe boot varen, maar is het budget beperkt? Kom 
dan naar Bootoutlet en sla uw slag.
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geeft aan een polyester zeiljacht op 
de beurs aan te bieden. En ook onder 
meer Scheepsmakelaardij Goliath, Van 
Dijk Watersport, Hoekstra Watersport, 
Innovaar, Jachtbemiddeling De Jong, 
WS Vertrouwen en Van Wijk Maritiem 
hebben hun trailerplaatsen al gereser-
veerd. Van Wijk Maritiem uit Leiden 
overbrugt dit jaar voor de derde keer de 
redelijk grote afstand. Directeur Peter 
van Wieringen liet vorig jaar al weten de 
‘simpele’, laagdrempelige opzet te kun-
nen waarderen. Peter: “Wij zien Boot-
outlet als een contactmoment met zowel 
potentiële nieuwe klanten als huidige 
klanten. Het is voor ons een aanzienlijk 
stuk rijden, maar met de juiste voorbe-
reiding hoeft dit geen probleem te zijn.”  
De particuliere verkopers laten ook van 
zich horen. Verschillende bootverkopers 
afkomstig uit het hele land hebben al een 
trailerplaats weten te bemachtigen.  
 
Rondom de boten vinden de bezoekers 
verschillende kramen waar watersportar-
tikelen tegen actieprijzen worden aange-
boden. Boekhandel Datema Amsterdam, 
gespecialiseerd in nautische boeken en 
zeekaarten, is weer van de partij.  
Chartworx uit Den Helder presenteert 
haar aanbod aan navigatiesoftware 
en digitale kaarten en touwhandel Ed 
van der Kooij uit Amsterdam biedt zijn 

touwen tegen een scherpe prijs aan. 
Verder zijn er verschillende kramen van 
scheepsstoffeerders, watersportwinkels 
en andere aanbieders van producten en 
diensten voor de watersport. Bij Boot-
outlet komen de verschillende takken 
binnen de watersportbranche samen.

Drukke verkoopmomenten
De ervaring leert dat bij deze beurs twee 
momenten aangewezen kunnen worden 
waarop het meest verkocht wordt. Aan 
het begin van de eerste dag en aan het 
einde van de tweede dag. Wilt u per se 
kopen, kom dan direct na opening en sla 
toe voordat een ander de gewilde boot 
koopt. Slaagt u niet, dan kunt u altijd de 
tweede dag gebruiken om te zien wat 
overblijft. De beurs is beide dagen vanaf 
10.00 uur geopend. We zien u graag op 
Bootoutlet.

Locatie
WTC Expo Leeuwarden 
Heliconweg 52 
8914 AT Leeuwarden

Data 
20 & 21 oktober 2012
Openingstijden
Za 20/10 10:00 – 18:00 uur
Zo 21/10 10:00 – 17:00 uur
 
Toegang
€ 3,- per persoon 
Gratis toegang voor kinderen tot 16 jaar.

Parkeren
Parkeren is GRATIS.

Meer informatie 
www.bootoutlet.nl en  
www.twitter.com/BootOutletLwd 
 
 
Organisatie

Ook betaalbaar zaken doen? 
Reserveer nu uw positie
Wilt u ook tegen het einde van het 
seizoen uw boot verkopen? Neem dan 
deel aan Bootoutlet. De enige over-
dekte gebruikte botenbeurs met het 
gewenste bereik. Particuliere bootei-
genaren doen al mee voor € 179,- incl. 
BTW. Makelaars met een YachtFocus-
account betalen slechts € 159,- ex. 
BTW per boot. Alle typen boten zijn 
welkom. Aanmelding van nieuwe boten 
is bespreekbaar. Particulieren vinden 
het inschrijfformulier op de volgende 
pagina. Bedrijven schrijven in via de 
site www.bootoutlet.nl. Meer informatie 
over de beurs is verkrijgbaar via 
telefoonnummer 020-4560995 en 
info@yachtfocus.com.
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mijn botensite!


