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Westfriese Waterweken
Het knusse Hoorn staat elke dag van het 
jaar garant voor een goede watersport-
ambiance. Niet kneuterig, wel charmant 
en behaaglijk en met een perfecte ligging 
aan het Markermeer. Eind augustus klopt 
het watersporthart van de stad nog net 
iets harder dan gewoonlijk. Dan wordt 
het evenement ‘Westfriese Waterwe-
ken’ na een reis langs Enkhuizen, Stede 
Broec, Medemblik en Drechterland hier 
in Hoorn voorgezet, om vervolgens in 
Koggenland te eindigen.  Naast een wa-
terfestival, een drakenbootrace, een zeil-
tocht en een ruim aanbod aan nautische 
culinaire hoogstandjes vinden we er in het 
weekend van 22 augustus de grootste 
gebruikte botenbeurs die ons land kent. 
De beurs is een samenwerking van de 
Gemeente Hoorn, evenementenbureau 

Fletcha Events en YachtFocus. Deze edi-
tie wordt mede mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor Kuiper Verzekeringen die 
de beurs op alle mogelijke manieren on-
dersteunt.

Veelzijdig en laagdrempelig
Belangrijk voor de beurs is de veelzijdig-
heid van het aanbod. Alle typen boten, 
van speedboot tot wereldomzeiler, klein 
en groot en in elke prijsklasse zijn hier 
te vinden. En niet alleen jachtmakelaars 
laten hun aanbod zien, ook particulie-
ren krijgen de mogelijkheid hun boten 
te tonen. Een maritieme markt met ac-
cessoires en diensten maakt het plaatje 
compleet. Doordat er geen entreegeld 
berekend wordt, is de beurs voor zowel 
de ervaren als de beginnende waterspor-
ter extra laagdrempelig.  

Jachtmakelaars enthousiast
Direct na de aankondiging voor deze zes-
de editie lieten de eerste inschrijvers voor 
de beurs al van zich horen. eSailing was 
dit jaar de snelste en pakt de deelname 
weer professioneel aan. Floris Vos vertelt: 
“Dit wordt de derde keer dat wij op de 
Gebruikte-Botenbeurs Hoorn aanwezig 
zijn. Voor ons is dit een unieke mogelijk-
heid om onze schepen en de werkwijze 
van eSailing te presenteren. Op die manier

verkopen we niet alleen schepen; uit 
deze beurs krijgen we ook altijd weer 
nieuwe schepen in de verkoop. Dit jaar 
nemen we wederom minimaal vijf boten 
mee. We denken aan de Jeanneau Sun 
Odyssey 40, Bavaria 36 Cruiser, Hunter 
36, Hunter 326 en Gibsea 96 Master.” 

Ook Linssen Yachts uit het Limburgse 
Maasbracht maakt de tocht naar Hoorn. 
Een weloverwogen keuze, zo licht mar-
keteer Paul Beelen toe: “De Gebruikte- 
Botenbeurs Hoorn is een laagdrempelige 
beurs voor zowel de deelnemers als de 
bezoekers. Tot nu toe hebben we er altijd 
de nodige concrete contacten uit kunnen 
halen. Deze editie kunnen bezoekers aan 
boord stappen van de Grand Sturdy 40.9 
AC. Door de drie cabines met zes slaap-
plaatsen en vele ruimte heeft dit een schip 
een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. ”

Platbodemspecialist Heech by de Mar 
komt voor de derde keer naar Hoorn.  
“We kunnen vaak voor iedereen die ge-
interesseerd is een rond- of platbodem, 
of het nu (ver)kopen of huren betreft, iets 
betekenen,” vertelt jachtmakelaar Jan 

Peter Jaarsma: “Dat is de boodschap die 
we ook in Hoorn willen uitdragen. We wil-
len de bezoekers graag informeren over 
de meerwaarde van een rond- en platbo-
dem. Het enthousiasme van organisator 
YachtFocus werkt bij deze beurs aanste-
kelijk. Met name vorig jaar was voor ons 
in alle opzichten een succes, het weer 
was mooi en de belangstelling groot.”

Vink Jachtservice heeft er wederom zin 
in. Otto en Maria Afra Vink nemen voor 
de tweede keer deel aan de beurs: “Twee 
jaar geleden waren we als bezoeker op 
de gebruikte botenbeurs in Hoorn om te 
kijken of het iets voor ons bedrijf kon zijn.  
De organisatie, het aanbod van schepen 
en de gezellige drukte heeft ons doen be-
sluiten om afgelopen jaar voor het eerst 
met een schip naar Hoorn te komen.  We 
hadden een mooie plek en hebben veel 
nieuwe contacten gelegd.  Dit jaar komen 
we dus voor de tweede keer en brengen 

Wie denkt te moeten wachten tot september heeft het mis, ook 
augustus is een echte botenbeursmaand! Van 22 tot en met 24 
augustus vinden we zo’n 200 gebruikte boten verenigd in de 
sfeervolle haven van Hoorn. Met vijf succesvolle edities geken-
merkt door veel verkopen heeft de laagdrempelige beurs haar 
functionaliteit bewezen en ook voor de zesde editie zijn de ver-
wachtingen hoog. Dus bent u op zoek naar een vaartuig, kom 
naar Hoorn en zie én ervaar wat de markt voor u te bieden heeft.
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Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
Locatie: Oude Haven Hoorn
Data: 22, 23 en 24 augustus 2014
Toegang: GRATIS toegang
Openingstijden: Vr 22/08 11:00 - 18:00 uur    
 Za 23/08 10:00 - 18:00 uur    
 Zo 24/08 10:00 - 17:00 uur  

Parkeren: Volg de borden. Of beter nog: neem de trein - slechts 
 1 kilometer lopen vanaf Station Hoorn.

Websites: Meer informatie op 
 www.gebruiktebotenbeurs.nl en www.waterweken.nl

Organisatie:

Partners:

we twee schepen mee: een luxe 15m 
Super Van Craft met stalen opbouw en
een klassieke Super Van Craft met hou-
ten opbouw.” 

Kans voor particulieren
Ook particuliere bootverkopers maken 
dankbaar gebruik van de mogelijkheden 
die de beurs in Hoorn biedt. Zij profiteren 
van een gratis advertentie in YachtFocus 
Magazine, de Waterkampioen en op 
YachtFocus.com en anwbwatersport.nl. 
Daarnaast krijgen ze op de aanbreng-
dag of eerste beursdag een bezoekje 
van een expert van het gerenommeerde 
expertisebureau Garantex die aan de 
hand van een Quick Scan een gratis 
waarde-indicatie voor de boot geeft. Het 
rapport krijgt de particuliere verkoper op 
een A4-vel uitgereikt en is een handig 
hulpmiddel voor zowel de verkoper als de 
koper.

Bent u op zoek naar een boot? 
Kom dan het weekend van 22 tot en met 
24 augustus 2014 naar Hoorn. 
Kom kijken, kom kopen!

Zorgeloos varen met 
Kuiper Verzekeringen
De Gebruikte-Botenbeurs Hoorn biedt 
meer dan een wandeling langs de 
boten. In Hoorn komt het totaalpak-
ket aan bootservice samen. Zo vinden 
we bij de tenten op het Baatland ook 
Kuiper Verzekeringen, met ruim 65 
jaar ervaring in het verzekeren van 
pleziervaartuigen zijn zij specialisten op 
dit vakgebied. Een belangrijke service, 
want u kunt pas écht zorgeloos van 
uw schip genieten als u daarvoor 
een goede verzekering heeft. Kuiper 
Verzekeringen maakt daarbij onder-
scheid in de verschillende soorten 
pleziervaartuigen. Voor sloepen & 
vletten, tenders, elektro- & hybridebo-
ten, klassieke jachten en chartervaar-
tuigen heeft de verzekeraar specifieke 
producten. Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden voor de verzekering van 
uw boot? Vraag de deskundige mede-
werkers van Kuiper Verzekeringen op 
de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn om 
een passend advies.

Heeft u een boot te koop? 
Doe dan mee aan de Gebruikte-Bo-
tenbeurs in Hoorn. Ideaal voor zowel 
jachtmakelaars als particuliere verko-
pers. Als particuliere verkoper profiteert 
u onder meer van de grootschalige 
reclame voor het evenement, de gratis 
Quick Scan (waarde-indicatie) uitge-
voerd door expertisebureau Garantex 
en een gratis advertentie in het 
septembernummer van YachtFocus 
Magazine. 
Benader uw potentiële kopers 
actief en schrijf uw boot in via 
www.gebruiktebotenbeurs.nl. 
Bel 020-4560995 om te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn.

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!

expertisediensten

■ Onafhankelijke expertise
■ Taxatie
■ Conditie- en aankoopkeuring
■ Bouwbegeleiding 
■ Overige diensten

088 299 34 00   
www.garantex.nl
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