Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 2016

Inschrijfformulier bedrijven
op 19, 20 en 21 augustus 2016 in de oude havens van Hoorn
Procedure voor aankomst en vertrek
• Tarief per boot. Lager tarief in Karperkuil.
• Maximale bootlengte 20 meter.
• Er is zeer beperkt plek voor boten langszij.
• Het aanbod van bedrijven en particulieren ligt
door elkaar, ongeacht het type.
• Boten met hogere opstap komen aan de Oude
Doelenkade of in de Karperkuil. Deze steekt ca. 1
meter boven het water uit.
• Lagere boten komen aan het Baatland of aan de
Veermanskade.
• Aanvaren op donderdag 18 augustus tussen 9.00
en 18.00 uur. Komt u vóór die datum, dan bent u
passantengeld verschuldigd.
• De boten worden aangeschoven op volgorde van
aanmelden. U wordt door de organisatie aangeroepen om plaats in te nemen aan de juiste kade.
De walbegeleiders bepalen waar de boot precies
komt te liggen.
• Komt u te laat (pas op donderdagavond of
vrijdagochtend) dan zijn de betere plekken weg
en moet u zelf een resterend plaatsje zoeken.
• Bedrijven met meerdere boten krijgen deze bij
voorkeur naast elkaar. Omdat de boten waarschijnlijk op verschillende tijden worden aangebracht zal de organisatie met tape een stuk kade
afzetten en een eindje verderop doorgaan met
aanschuiven.
• Onbemande boten die in de weg liggen op de
dag van indelen (donderdag), kunnen worden
verhaald. Toch hoeft u niet de hele dag aan boord
te zijn. U mag best wat later komen, want anders
ontstaat in de vroege ochtend al een file.

• Afmeren met achter- of voorschip naar de wal.
Breng aan de andere kant een anker uit met 1
scheepslengte ketting (niet snaarstrak) om u vrij
te houden van de kade. Er zijn hulpploegen om
lijnen aan te pakken. Er is een werkboot om uw
anker uit te brengen als het u zelf niet lukt. Kleine
boten mogen zonder anker aan een grotere boot
langszij aanleggen, mits beide schippers akkoord
zijn. Na het vastleggen zo nodig lijnen naar de
buurman uitbrengen.
• Proefvaarten zijn beperkt mogelijk vanwege een
zwemwedstrijd in de haven.
• Bedrijven mogen een kleine balie of bord voor
hun boten op de walkant zetten.
• De haven is publieke ruimte in een uitgaansgebied, dus let op uw spullen en laat de boot niet
onbeheerd achter.
• Zondag 21 augustus na sluiting om 17.00 uur
kunt u meteen wegvaren of uw boot op een
lege plek langszij de kade afmeren om nog tot
maandag 22 augustus gratis te liggen. Onbeheerd
achterlaten wordt afgeraden, breng in dat geval
uw boot tijdelijk naar een (betaalde) jachthaven in
Hoorn.
Trailerbare boten op de wal
Aanbrengen op vrijdag 19 augustus tussen 08.00
en 10.00 uur. Auto meteen wegzetten na afkoppelen
(er wordt gesleept). U krijgt een plek toegewezen
door de organisatie. De haven is publieke ruimte
in een uitgaansgebied dus zorg voor uw spullen
en laat de trailer niet onbeheerd achter. Zondag na
sluiting aankoppelen en wegrijden. U dient tegen
20.00 uur weg te zijn.
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Tenten en lege standplekken
Inrichten op vrijdag 19 augustus voor 10.00 uur. U
krijgt een plek toegewezen. Na 10.00 uur mogen
geen auto’s meer bij de haven staan (er wordt
gesleept). Er is bewaking maar de organisatie
geeft geen garantie tegen diefstal, u bent en blijft
zelf aansprakelijk en de organisatie adviseert om
waardevolle spullen elke avond weg te halen.
Tarieven exclusief BTW
Boten te water en tenten: inclusief 1 elektra
aansluiting per deelnemer (maximaal 6A, 230V,
1200W).
Boot te water
• Ligplaats te water in de Karperkuil
€ € 175,- voor bedrijven met YachtFocus account
€ € 225,- voor overige bedrijven
• Ligplaats te water aan de Oude Doelenkade /
Baatland / Veermanskade
€ € 205,- voor bedrijven met YachtFocus account
€ € 255,- voor overige bedrijven
• Boten langzij de kade (zeer beperkt
mogelijk): tarief x 250%
• Toeslag € 50 per extra meter scheepsbreedte
(naar boven afgerond) boven 4 meter
Boot op trailer op de wal
€ 125,- voor bedrijven met een YachtFocus account
€ 150,- voor overige bedrijven
Walplekken zonder boot
• Tent 4x4 meter met vloer en stroom € 600,• Lege standplek 3x3 meter in het gras € 175,-

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:

Naam in catalogus:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Naam contactpersoon:

Man

Telefoonnummer:

Mobiel nummer tijdens beurs:

Vrouw

E-mailadres:

Boten
Kies een plek:

Karperkuil

Oude Doelenkade / Baatland / Veermanskade

Aantal boten:

Waarvan langszij de kade (tarief x 250%):

Geschatte lengte langste boot:
Walplekken met trailerboot:

m.

Geschatte gemiddelde breedte per boot:

aantal

Lege standplek in het gras 3x3 meter:

Tent 4x4 meter met vloer en stroom:

m.
aantal

aantal

Deelnemer heeft kennis genomen van de deelnamevoorwaarden op www.gebruiktebotenbeurs.nl en verklaart zich met de toepasselijkheid ervan akkoord.

Ik machtig de organisatie om het bedrag behorend bij mijn standkeuze eenmalig vooraf af te schrijven. Als ons bedrijf niet
aanwezig is op deze beurs, ongeacht de oorzaak, of met minder boten verschijnt, ben ik ook akkoord met afschrijving.
Ongeveer 4 dagen voordat het bedrag geïncasseerd zal worden, ontvang ik een factuur met BTW-vermelding.
Bank-/Gironummer:

Datum:

Naam rekeninghouder:

Handtekening: .............................................................

Dit formulier ingevuld en ondertekend verzenden naar: YachtFocus - Binderij 7b - 1185 ZH Amstelveen.
Ook mogelijk: faxen naar 020 6476446. Of stuur een getekende scan naar hoorn@yachtfocus.com.
Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld en/of niet voorzien zijn van een handtekening kunnen niet in
behandeling worden genomen.

