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Pedro-Boat introduceert betaalbare
H2home600

Pedro-Boat komt met de H2home600,
een betaalbare chalet op het water. Compacter dan de H2home1150, maar vergelijkbaar in luxe. De Groninger scheepswerf staat met name bekend in haar
motorkruisers. De laatste jaren bedient
zij met de Liberty en de H2home1150
ook andere waterrecreanten. De sloepen kleine motorbootvaarders werden
echter niet bereikt met deze series.
De H2home600 mag daar verandering in brengen. De waterwoning wordt

gebouwd door een scheepsbouwer en is
dus gecertificeerd als boot. Hierdoor heeft
de eigenaar geen vergunning nodig en de
waterwoning past in iedere jachthaven in
de box. Omdat de H2home600 fungeert
als chalet op het water, is deze optimaal
geïsoleerd zodat verblijf onafhankelijk is
van het watersportseizoen. ’s Zomers
meert men na een dag varen af aan het
riante privéterras en ‘s winters schaatst
men vanaf ditzelfde terras het meer op.
De vakantiewoning wordt compleet naar
wens gebouwd, inclusief keuken en sanitair, voor een kleine € 50.000,-. Net als bij
de nieuwe Pedro-boten verstrekt de werf
5 jaar garantie op de recreatieboot.

Haines 32 Sedan
gaat offshore
Na het succes van de Haines 32 Sedan is
het Engelse familiebedrijf Haines Marine
er in geslaagd een variant voor de avontuurlijke watersporter te ontwikkelen: de
Haines 32 Offshore. De boot werd op de
Southampton Boat Show voor het eerst
getoond. Op het eerste gezicht toont
het nieuwe model veel gelijkenis met de
bestaande 32 Sedan. Toch zijn er wel
degelijk veranderingen toegepast, met
name op het gebied van zeevaardigheid.
Voor goede prestaties op ruwe zee heeft
Andrew Wolstenholme een nieuwe categorie-B gecertificeerde rompvorm ontworpen. Daarnaast zijn er diverse extra
voorzieningen aangebracht voor een veilig
verblijf op zee. Het model is leverbaar met
een enkele en dubbele motorisering vanaf
€ 255.350,-. Melior Yachts is de importeur van Haines Marine in de Benelux en
Duitsland.
Melior Yachts
T: 06-20002312
www.hainesmarine.nl

Pedro-Boat
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl

Nieuw gezicht bij Smelne
Yachtcenter
heeft ruime ervaring in de bootverkoop
en is medeverantwoordelijk voor het verder uitbreiden van de bemiddeling en de
aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte
motorjachten. Smelne Yachtcenter BV is
al 47 jaar actief in de jachtbouw. Door te
innoveren is ze uitgegroeid tot een belangrijk familiebedrijf in de watersport.
Met maar liefst 32 modellen is er een ruim
aanbod voor vele doelgroepen. Naast
de nieuwbouw is Smelne ook actief met
jachtonderhoud, refit, winterstalling en
jachtbemiddeling.
Smelne Yachtcenter in Drachten heeft
het verkoopteam sinds 15 mei versterkt
met Henk van der Velde. Van der Velde

Smelne Yachtcenter
T: 0512- 512669
www.smelne.nl
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