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Grootste en gezelligste
Gebruikte-Botenbeurs dit
jaar weer in Hoorn

De zoektocht naar een boot is altijd een mooie uitdaging waar
diverse vragen aan vooraf gaan. Welk type boot wil je bevaren?
Hoe moet deze eruit zien? En aan welke vaareigenschappen
moet de boot voldoen? Websites als Godevaert.nl en YachtFocus.com helpen bij dit vooronderzoek, maar uiteindelijk wil
je de boten in de realiteit zien. Het liefst te water en dicht bij
elkaar. Daarom presenteren jachtmakelaars en particuliere verkopers van 23 tot en met 25 augustus hun beste aanbod in
Hoorn. Voor de sloepen en tenders is er hier zelfs een aparte
Godevaert-Sloepensteiger.
Westfriese Waterweken

Het knusse Hoorn staat elke dag van het
jaar garant voor een goede watersportambiance. Niet kneuterig, wel charmant
en behaaglijk. De springlevende stad aan
het Markermeer heeft een bijzondere
uitstraling die, zoals de slogan van de
gemeente ook aangeeft, ‘gevoeld’ moet
worden. Van 23 tot en met 25 augustus
is de sfeer extra goed, want dan wordt
het evenement ‘Westfriese Waterweken’ na een reis langs Enkhuizen, Stede
Broec, Medemblik en Koggenland hier
afgesloten. Deze dagen zullen ook andere activiteiten zoals waterspelen, een
drakenbootrace, muziekavonden en ver-
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maak voor de kinderen georganiseerd
worden, waarmee een gezellig dagje uit
voor het hele gezin gegarandeerd wordt.

Divers aanbod

In de Hoornse binnenhavens overheerst
het nautische aspect. Daar zal gedurende
de drie dagen een grote en gevarieerde
collectie aan boten te koop te bezichtigen zijn. De Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
is een samenwerking van de Gemeente
Hoorn en YachtFocus Media en is een
grote publiekstrekker voor duizenden watersportliefhebbers. Alle typen boten, van
speedboot tot wereldomzeiler, klein en
groot en in elke prijsklasse zijn hier te vinden. Aangeboden door jachtmakelaars
en particuliere bootverkopers.

“Boten in elke
prijsklasse”
Door alle variëteit geven de verwachte
180 boten een goede weergave van wat
er zoal te koop is. Een mooie kans voor
bootbeminnend Nederland om ruim voor
het einde van het seizoen verschillende
soorten boten van dichtbij te bezichtigen.
Een succesvol concept dat al vier keer
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haar waarde heeft bewezen. En doordat
er ook bij deze vijfde editie geen entreegeld gerekend wordt, is de beurs voor
zowel de ervaren als de beginnende watersporter extra aantrekkelijk.

Sloepensteiger

In vergelijking met vorige jaren zijn er enkele veranderingen aangebracht. Zo is er
voor het eerst een speciale GodevaertSloepensteiger met een bijpassende lagere instap. Hiervoor is de gehele Veermanskade, gelegen aan de westzijde van
het beursgebied, gereserveerd. Hier zullen tientallen sloepen en tenders aanleggen. Daarbij is The Cab, de redactiesloep
van Godevaert, aanwezig, net als de waterbestendige, op maat gemaakte trailer
van Vanclaes. Deze trailer bevindt zich in
een grote waterbak waarvanuit demonstraties gegeven zullen worden.

Waardecheck bij
particuliere boten

De boten van jachtmakelaars en particulieren liggen bij deze beurs door elkaar.
Bijzonder aan deze beurs is de waardeindicatie die particuliere bootaanbieders
gratis aangeboden krijgen. Voor deze
zogenaamde Quick Scan zijn de experts
van Garantex Expertise ingeschakeld.
Deze experts bekijken de boten op de
beurs en overhandigen aan elke particuliere bootverkoper vervolgens een A4rapport met een richtprijs.

Maritieme markt

Op de kades bij de botenbeurs is er een
maritieme markt wat de veelzijdigheid van
deze beurs versterkt. De kramen en tenten zijn te vinden langs het looppad op
het Baatland, waar je heerlijk kunt rond
snuffelen tussen de bootspullen. Ook
hierbij geldt dat er geen entreegeld bere-

kend wordt, waardoor vrijblijvend rondkijken mogelijk is. Kom kijken, kom kopen
in Hoorn.

Praktische informatie
Locatie
Oude Haven Hoorn
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eSailing
Barnautica Yachting
Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrickje Stoffels
Barracuda Yachts
Huender Watersport
Heech by de Mar
Retroboat
De Valk Yachtbrokers
Aqua Art Refitjachtwerf
Smits Jachtmakelaardij
Menken Maritiem/Sloep.nl
Beute Scandinavian Yachts
Linssen Yachts
Vanclaes
Pantaenius Jachtverzekeringen
Jachtbemiddeling Van der Veen
Vink Jachtservice
Keikes Jachtbouw
Shipcar Yachts
De Boer Jachtbemiddeling
NAZ-Schepen
Sailing World
Home Port Yachts Central
Statement Marine
Romtech Sloepen
Schepenkring Friesland
V-Yachting
Thomasz Yachts
Particulieren

Data 2013
3 dagen: 23, 24 en 25 augustus
Toegang
Gratis toegang

Goed gekeurd

Openingstijden
Vr 23/08
11:00 - 18:00 uur
Za 24/08
10:00 - 18:00 uur
Zo 25/08
10:00 - 17:00 uur
Parkeren
Volg de borden. Of beter nog: neem
de trein - slechts 1 kilometer lopen
vanaf Station Hoorn.
Meer informatie
www.gebruiktebotenbeurs.nl
www.westfriesewaterweken.nl
Organisatie

YachtFocus

De inschrijving is bij publicatie in dit
magazine nog niet gesloten. Bekijk
www.gebruiktebotenbeurs.nl voor
de actuele deelnemerslijst.
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!
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Onafhankelijke expertise
Taxatie
Conditie- en aankoopkeuring
Bouwbegeleiding
Overige diensten

Partners

088 299 34 00
www.garantex.nl
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boten en watersportnieuws

boten en watersportnieuws
www.Watersport-Bank.nl
Passie voor varen
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