
PERFECT MATCH  
BETWEEN SHOPPING  

AND BOATING



BOULEVARD 
OF BOATS ‘N 
BRANDS

UITSTEKEND ADVIES
HARTELIJK WELKOM OP 
BOULEVARD NAUTIQUE ROERMOND

Op Boulevard Nautique Roermond worden  
(jacht)dromen waar! – De zoektocht naar een 
droomboot begint echter meestal op het internet. 
Onze virtuele jachthaven biedt u het passende 
kader om de in Roermond in het water liggende 
jachten, en ook uw andere jong gebruikte jachten,  
uitvoerig te presenteren. Onze website met veel 
tools is een perfect kader voor uw verkoop online.

Boulevard Nautique Roermond is een drijvende 
showroom met 30 verkoopplaatsen in de stijl van 
een jachthaven. De daar door u geshowde jachten 
kunnen door potentiële kopers uitgebreid worden 

bezichtigd. Daarbij staat u desgewenst te allen tijde 
een adviseur terzijde die vertrouwd is met de techniek 
en uitrusting van de betreffende boot.

De jachthaven heeft rechtstreeks toegang tot de Maas, 
waar uitgebreide proefvaarten onder reële omstandig-
heden kunnen worden gemaakt.



EXCLUSIEVE LOCATIE

LOCATIE EN  
VERBINDINGEN: TOP!

- 22,5 miljoen mensen wonen in een straal 
 van 1,5 uur rijden met de auto.
- Gemakkelijke bereikbaarheid per auto, trein en 
 vliegtuig (luchthavens Düsseldorf, Keulen, Weeze, 
 Eindhoven, Brussel, Maastricht en Amsterdam).

Boulevard Nautique Roermond ligt in Jazz City, vlak 
bij het stadscentrum en de Designer Outlet Roermond, 
de grootste designer outlet van Europa, met meer dan 
200 winkels op ca. 50.000 m2 en ongeveer  
6 miljoen bezoekers per jaar.

De klanten zijn gemiddeld 43 jaar oud, komen veelal 
uit Duitsland en voornamelijk in het weekeinde. In 
2016 was 53 procent van de bezoekers vrouw.  
Voor hen zijn er topmerken als Armani, Prada,  
Dolce & Gabbana en Burberry.

Onder de bezoekers van de Outlet is ook een grote 
doelgroep met belangstelling voor de watersport,  
die zich bij een ommetje over de Boulevard Nautique 
Roermond laten inspireren om tot een koop van een 
jacht over te gaan.
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Hier boekt u meer dan alleen een representatieve 
ligplaats: Boulevard Nautique Roermond biedt u een 
compleet verkooppakket met alle tools die u voor een 
verkoopsucces nodig heeft.

We bieden u de volgende diensten:

- 7 dagen per week geopend.

- Representatieve ligplaats voor uw jacht in  
 een exclusieve omgeving.

- Centrale ligging met op loopafstand het Designer  
 Outlet Center en het stadscentrum van Roermond.

- Virtuele ligplaats voor uw jacht op ons verkoopplat 
 form op internet (incl. productomschrijving en foto‘s  
 en desgewenst videoclip)

- POS-reclamemateriaal (vlaggen, banners).

- Premium-service en -advisering van uw klanten. 

- Voorbereiding en begeleiding van proefvaarten.

- VIP-leveringen.

- Organisatie van uw evenementen.

VERKOOPPAKKET 
MET ALLE TOOLS

Huur ruimte bij ons en presenteer het mooiste uit  
uw programma: Maak van Boulevard Nautique 
Roermond uw beste partner voor de verkoop van 
nieuwe en jong gebruikte jachten!  

In een exclusieve omgeving begeleiden we potentiële 
kopers van uw boot – deskundig en toegewijd van  
het eerste informatieve gesprek tot aan de levering.  
Jarenlange ervaring in de branche en een grote  
passie voor jachten hebben van ons professionele  
en betrouwbare verkooppartners voor u gemaakt.

INVESTEREN

EEN PLAATS WAAR 
DROMEN WERKELIJK-
HEID WORDEN.



EVENEMENTEN EN MEER
MAAK VAN UW JACHTEN EEN DECOR 
DAT VERLANGENS WEKT

Of het nu gaat om een trendy modeshow of een 
presentatie van fraaie luxe artikelen: Boulevard 
Nautique Roermond is dé plek voor uw premium 
event! Naast het presentatieplatform (12 x 17 m), 
via een brug begaanbaar en tevens geschikt om 
met een auto overheen te rijden, heeft u ook de 
beschikking over een steiger van130 meter lang 
en de VIP-lounge. Ook de catering wordt 
overeenkomstig uw wensen verzorgd.

Bovendien willen we door het organiseren van  
diverse watersportevenementen in het outdoorsei-
zoen de bekendheid van de Boulevard vergroten 
en er een van de beste adressen voor de water-
sport van maken.  

De jachten vormen daarbij altijd een fraai 
decor, dat uiteraard nautische ambities en 
maritieme verlangens wekt.

Geen evenement meer missen: Meld u op 
onze website aan voor onze nieuwsbrief  
en volg ons op de sociale netwerken:

facebook.com/boulevardnautiqueroermond

#boulevardnautiqueroermond

youtube.com/boulevardnautiqueroermond



Meer publiek, en dus potentiële klanten, kunt u door 
het „meeneem-effect“ niet bereiken dan op de Bou-
levard: 6 miljoen bezoekers telt de Outlet jaarlijks. 
Dat zijn gemiddeld 115.000 mensen per week en 
16.500 een bezoeker per dag. Het is zeer waar-
schijnlijk, dat de een of ander „by the way“ bij een 
ommetje over de Boulevard zijn oog laat vallen op 
een boot en zijn droom werkelijkheid laat worden. 

Gebruik de Boulevard het hele jaar door als alterna-
tief voor uw aanwezigheid op grote watersportbeur-
zen – toon uw producten hier in plaats van op de 
beurs! Zo bespaart u niet alleen veel geld, maar ook 
nog eens tijd waarin u zich aan andere belangrijke 
zaken kunt wijden. Want wij zorgen voor de verkoop 
en marketing. Toegewijd, professioneel en in een 
exclusieve en representatieve omgeving, waar de 
hectiek van een beurs wijkt voor een aangename rust.  

Natuurlijk hebben we ook plaatsen voor uw jacht vrij, 
wanneer u voorafgaand aan of na een grote beurs 
(bijvoorbeeld de BOOT Düsseldorf) een „tussenstop“ 
bij ons wilt maken.

HET HELE JAAR DOOR EEN  
ALTERNATIEF VOOR DE BEURS 

VERWACHTING: UITSTEKENDE 
TOEKOMST
Er gebeurt iets op de Boulevard: Met onze zakelijke 
start in juni 2017 is de ontwikkeling van het totale 
project Jazz City nog niet beëindigd. De uitbreiding 
van de Outlet met nog eens 14.000 m2 verkoop-
ruimte is reeds begonnen. Op de grens met de Bou-
levard komt een luxe restaurant. Langs de kade zijn 
een appartementengebouw en een hotelcomplex 
met nog meer winkels en restaurants gepland. 



CONTACT

LIKE EN VOLG ONS OP FACEBOOK, 
INSTAGRAM EN YOUTUBE

TEL: +31 (0)475-743700
E-MAIL: info@boulevard-nautique-roermond.com

Bezoekersadres:
Maashaven 4, 6041 TB Roermond

Postadres: 
Postbus 202, 6040 AE Roermond

Parkeren:
Haven: afrit P2

parkeergarage Q-Park Kazerneplein
Maashaven 144, 6041 TB Roermond

Outlet: afrit P1
Mc Arthur Glen Designer Outlet 

Stadsweide 2, 6041 TP Roermond

www.boulevard-nautique-roermond.com 


