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Gebruikte-Botenbeurs 
Hoorn in aantocht

GEBRUIKTE-BOTENBEURS


22-24 augustus 2014

De feestelijke viering van ons 10-jarig bestaan is nauwelijks achter de rug of we maken ons 
op voor het volgende hoogtepunt. De Gebruikte-Botenbeurs die door YachtFocus wordt 
georganiseerd, vindt plaats op 22, 23 en 24 augustus in de gezellige haven van Hoorn. 
Voor de zesde keer alweer!

Dat weekend liggen aan de monumentale kaden van deze oude Zuiderzeestad 200 boten 
te koop in alle soorten, maten en prijsklassen. Motor- en zeiljachten met kajuit, platbo-
dems, sloepen en sportboten; alles variërend van opknapper tot wereldomzeiler en luxe 
champagnepaleis. Daar komen tienduizenden bezoekers op af, natuurlijk een beetje gehol-
pen door de gratis toegang en doordat de beurs onderdeel is van de festiviteiten rondom 
de beroemde Westfriese Waterweken. Deze grootste gebruikte-botenbeurs van het land is 
een belangrijk moment voor jachtmakelaars en werven. De actieve bootverkopers gebrui-
ken het evenement om nieuwe kopers te ontmoeten en om extra boten in bemiddeling te 
krijgen, want de verkoopportefeuilles kunnen tegen het einde van de zomer altijd aanvulling 
gebruiken. Elk jaar worden tientallen boten verkocht. Particulieren kunnen ook hun boot 
verkopen in Hoorn. Een uitgelezen kans om meteen na uw vakantie uw boot aan een nieu-
we eigenaar over te doen. De deelname is niet duur, zeker niet als u bedenkt dat 5 dagen 
havengeld en stroom zijn inbegrepen en dat uw boot een gratis quickscan met waarde-
indicatie van het gerenommeerde expertisebureau Garantex krijgt. Nieuw dit jaar is het toe-
voegen van de voorhaven Houten Hoofd aan het beursterrein, speciaal voor jachten met 
een wat hogere instap. Ook nieuw zijn de tenten met diensten en producten in het park 
Baatland. Alle informatie en het inschrijfformulier vindt u op www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI)
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar de branche-organisatie NJI, onderdeel van de 
Koninklijke Metaalunie, vanwege haar nieuwe website www.jachtbouw.nl. Voor het eerst 
hebben de NJI-leden, veelal vooraanstaande jachtwerven en servicebedrijven, hun aan-
bod bij elkaar op één site. Het gaat niet alleen om nieuwbouwjachten maar ook om hun 
gebruikte-bootaanbod en om de diensten die elk van deze bedrijven graag aan u levert. 
De eerste tientallen NJI-leden staan er al op en naar verwachting volgt de rest spoedig. De 
presentatie van de jachten wordt verzorgd door de software-tak van YachtFocus. We nodi-
gen u van harte uit de website te bezoeken en uw eventuele opmerkingen zijn welkom via
info@yachtfocus.com.
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