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Gebruikte-Botenbeurs 
Hoorn: de zesde editie
Nog even en dan is het zover: ons jaarlijkse feest in Hoorn. Elk jaar nemen we deel aan 
tientallen beurzen in binnen- en buitenland. Elke beurs heeft haar eigen charme. Zo is 
Boot Düsseldorf groots en meeslepend, Boot Holland bruisend en nieuwswaardig, zijn de 
HISWA-beurzen stijlvol en inspirerend en is Cannes Yachting Festival luxueus en misschien 
zelfs een beetje magisch. Heel anders is onze eigen Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn: 
gezellig, laagdrempelig en groot in het gebruikte-boten segment. Een hoogtepunt in onze 
agenda. Ook in die van u?

De zesde editie van de beurs vindt plaats van 22 tot en met 24 augustus, uiteraard 
wederom in de oude haven van Hoorn, omringd door de festiviteiten van de beroemde 
Westfriese Waterweken. Er worden tweehonderd boten verwacht in alle soorten, maten en 
prijsklassen. Motor- en zeiljachten met kajuit en platbodems, maar ook sloepen en sport-
boten, aangeboden door professionele, actieve werven en jachtmakelaars en liefhebbende 
particulieren. Elk jaar komen hier tienduizenden bezoekers op af. Ervaren watersporters 
met interesse in de luxere schepen, maar ook koopjesjagers die hier aan het eind van de 
zomer een goedgeprijsde boot op de kop weten te tikken. Elk jaar weer worden er tiental-
len boten verkocht. Ook voor de aarzelende watersporter is dit de uitgelezen kans om een 
groot en divers aanbod bij elkaar te zien. ‘Kijken’ kost hier niets, aangezien de beurs gratis 
toegankelijk is. ‘Kopen’ doet men hier tegen een zacht prijsje.

Zelf uw boot verkopen?
Een recent overzicht van de deelnemers vindt u op de beurswebsite. Houd dit in de gaten, 
want tot aan de beurs komen er wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Ook als particulier 
kunt u uw boot verkopen in Hoorn. Ideaal: zo vaart u deze zomer nog in uw vertrouwde 
boot en overhandigt u de sleutels net voor het einde van het seizoen aan de nieuwe eige-
naar. Deelname is beslist niet duur, zeker niet als men bedenkt dat vijf dagen havengeld 
en stroom zijn inbegrepen en dat uw boot een gratis quickscan met waarde-indicatie van 
het gerenommeerde expertisebureau Garantex krijgt. Bel gerust naar ons kantoor (020-
4560995) om de beste positie voor uw boot te bespreken. Alle informatie en het inschrijf-
formulier vindt u op www.gebruiktebotenbeurs.nl.

    Jan-Pieter Oosting
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