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Begin dit jaar heeft Unigarant NV, in de 
watersport ook bekend als Garantex 
Expertise, haar expertisewerkzaamheden 
ondergebracht bij CED. Vanzelfsprekend 
koestert CED Watersport de samenwer-
king die Garantex met haar relaties heeft 
opgebouwd. Zij krijgen dan ook dezelfde 
service die zij gewend waren: experts die 
snel ter plaatse zijn, vlotte rapportages en 
scherpe tarieven. Nieuw is dat de experts 
nu kunnen putten uit de enorme hoeveel-
heid kennis en innovatieve slagkracht die 
binnen de CED Groep aanwezig is. Mo-
menteel ontwikkelt CED Watersport dan 
ook innovatieve producten en diensten 
binnen de watersportexpertise, zoals een 
verkorte manier van rapporteren en digi-
tale expertise op afstand. Vernieuwingen 
in de markt die, zowel bij bestaande als 
nieuwe opdrachtgevers, zullen leiden tot 
het efficiënter afhandelen van schades en 
het versterken van de klantrelatie. CED 
Watersport heeft alle technische kennis 
van vaartuigen in huis en is daarmee één 
adres voor alle vaartuigexpertise. De des-
kundige experts verzorgen door het hele 
land objectieve taxaties, heldere condi-
tiekeuringen, gedegen schade-expertise, 
professionele bouwbegeleiding en gron-
dig diefstalonderzoek. Daarnaast voert 
CED Watersport ook onafhankelijke con-
ditiekeuringen en taxaties uit namens de 
ANWB. Wie op een laagdrempelige wijze 
kennis wil maken kijkt op de website 
www.ced-watersport.nl of komt op vrij-
dag 21 augustus naar Hoorn. Daar ziet u 
de experts in actie, wanneer zij de deel-
nemende boten van particuliere bootver-
kopers van een quickscan voorzien.

CED Watersport
T: 010-2843400 
www.ced-watersport.nl

Botenwacht Nederland waarschuwt al  
jaren voor problemen ten gevolge van de 
verplichte biodiesel. Zogenoemde bacte-
rievorming leidt tot het ontstaan van een 
dikke drab op de bodem van de diesel-
tank die uiteindelijk wordt opgezogen in 
het brandstofsysteem met plotselinge uit-
val tot gevolg. In de achterliggende jaren 
zijn er middelen op de markt gebracht die 
deze bacteriegroei veelal kunnen voorko-
men, nu komt Botenwacht met een op-
lossing als het kwaad al is geschied en 
de dikke slijmerige drab al in hoge mate 
in de tank aanwezig is. Een dieseltank 
reinigen is zo makkelijk niet. Via Boten-
wacht Nederland kan men de tank nu 
op de eigen locatie binnen enkele uren 
laten reinigen zonder grote ingrepen. Al-
lereerst vindt er een camera-inspectie 
plaats, waarna de dieseltank wordt leeg-
gepompt. De aanwezige diesel wordt 
meerdere keren gefilterd en vervolgens 
onder hoge druk de tank ingespoten 
zodat alle bezinksel en drab loslaat. Een 
additief wordt gebruikt om schuimen te-
gen te gaan. Vervolgens wordt de inhoud 
weer opgepompt en gefilterd, net zo lang 
totdat alles schoon is. Dan wordt de tank 
nagespoeld met het bacteriedodende 
middel CMG. Als laatste wordt de schone 
en gefilterde diesel teruggebracht in de 
tank.

 
Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.nl
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De jachtmakelaars die zijn aangesloten 
bij HISWA Vereniging – brancheorgani-
satie van de watersport – melden een 
spectaculaire groei van het aantal ver-
kochte gebruikte motorjachten. In het 
eerste kwartaal van 2015 werden 103% 
meer motorjachten verkocht dan in het 
eerste kwartaal van 2014. De verkoop 

HISWA: Verkoop gebruikte 
motorjachten verdubbeld

van zeiljachten steeg met 9%. Waar de 
verdubbeling van het aantal verkochte 
motorjachten aan te danken is, is niet he-
lemaal duidelijk. Wellicht speelt hier een 
positief effect van de toenemende ver-
grijzing: meer oudere watersporters wen-
sen meer comfort en gemak en maken 
de overstap van een zeiljacht naar een 
motorjacht. “Het herstel begint door te 
zetten”, aldus Mattijs van Baalen, voor-
zitter van de Bedrijfsgroep Makelaars van 
HISWA Vereniging. “We merken duidelijk 
dat de markt een positieve impuls krijgt. 
Het prijsniveau is goed en verkopers zijn 
veel realistischer over de waarde van hun 
boot.” Verder nam de gemiddelde tijd dat 
een gebruikte boot te koop ligt, af. Lag 
een motorjacht in het eerste kwartaal van 
2014 nog gemiddeld 329 dagen te koop, 
nu wacht hetzelfde jacht 280 dagen op 
een nieuwe eigenaar. Een zeiljacht lag 
gemiddeld 306 dagen te koop; in het-
zelfde kwartaal van vorig jaar was dat 
nog 398 dagen.

HISWA Vereniging 
www.hiswa.nl

Wie op zoek is naar een vakantieresort 
aan de Friese wateren is bij Marinaresort 
Hart van Friesland aan het juiste adres. 
De ligging is ideaal: direct aan het Prinses 
Margrietkanaal tussen het Sneekermeer, 
de Goingarijpster Poelen, de Brekken en 
de Langweerder Wielen in. Al deze wa-
teren zijn toegankelijk zonder de mast te 
hoeven strijken. Daarbij is de haven ook 
gemakkelijk te bereiken via de snelwegen, 
op slechts een uur rijden van Utrecht en 
Amsterdam. De veilige en comfortabele 
thuishaven biedt plaats aan meer dan 
tweehonderd pleziervaartuigen. Een groot 
deel is gereserveerd voor vaste ligplaats-
houders, maar ook passanten zijn wel-
kom. Het resort staat voor veel groen en 
rust en zorgt ook voor gezelligheid met 
onder meer een restaurant met scheeps-

Genieten op Marinaresort 
Hart van Friesland

bar, speeltuin, sportvelden en een kinder-
boerderij. Wie graag een boot huurt, kan 
kiezen uit de compleet uitgeruste Valkkrui-
sers met slaapgelegenheid. En wie liever 
niet op een boot overnacht kan hier een 
appartement huren, waarna lopend of per 
fiets de natuurrijke omgeving kan worden 
verkend. Voor dagtochten zijn er poly-
valken en luxe toer- of visboten beschik-
baar, die overigens ook per weekend of 
week kunnen worden gehuurd. Meer over 
Marinaresort Hart van Friesland leest u in 
de rubrieken CharterFocus en RefitFocus 
in dit magazine.

Marinaresort Hart van Friesland
T: 0515-559444
www.marinaresort.nl
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Boten- en Camperbeurs Gorinchem 
gaat landelijk

Elk jaar wordt eind september in Gorin-
chem een botenbeurs georganiseerd, 
sinds 2012 in combinatie met een cam-
perbeurs. De beurs trekt jaarlijks tiendui-
zenden bezoekers en is daarmee één 
van de grootste evenementen van de 
stad. Juist de laagdrempeligheid en de 
gemoedelijke sfeer zorgen voor een grote 

toestroom van mensen uit de hele regio. 
Dit jaar vindt de Boten- en Camperbeurs 
Gorinchem plaats op vrijdag 25 en zater-
dag 26 september, waarbij op de zater-
dag ook weer een nautische markt wordt 
georganiseerd. Nieuw in 2015 is de 
samenwerking met twee landelijke me-
diapartners: YachtFocus en ANWB Wa-
terkampioen. Beide partijen zijn al jaren 
enthousiaste deelnemers aan de beurs in 
Gorinchem. Dit jaar pakken ze groots uit 
en bieden zij de particuliere deelnemers 
aan de beurs een aantrekkelijk media-
pakket aan. Dit is geheel zonder meer-
kosten. Daar bovenop krijgen de particu-
liere deelnemers tijdens de beursdagen 
ook een bezoekje van een expert  van de 
ANWB Expertisedienst uitgevoerd door 
CED Claim Experts, die een gratis quick-
scan zullen uitvoeren. Meer informatie 
over deelnemen aan de beurs vindt u op 
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Boten- en Camperbeurs Gorinchem
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Om te kunnen navigeren op zee zijn de 
1800 Serie waterkaarten van de Dienst 
der Hydrografie onmisbaar aan boord. Tot 
nu toe zagen we deze lichtgele waterkaar-
ten alleen terug op de navigatietafel, maar 
dankzij een nieuwe collectie nautische ta-
felaccessoires vinden we ze nu ook terug 
op de borreltafel. Onder de toepasselijke 
naam ‘1800’ lanceert ARC Marine in sa-

menwerking met Vrolijk Watersport een col-
lectie servetten en onderzetters die gesierd 
worden door de herkenbare waterkaarten 
van de Dienst der Hydrografie. Elke wa-
terrijke regio in Nederland en België heeft 
een eigen set onderzetters. De 1800-col-
lectie is verkrijgbaar via de websites 
www.arcmarine.eu en www.vrolijk.nl en bij 
de meeste watersportwinkels.

ARC Marine
T: 0320-260602, www.arcmarine.eu

Boten- en 
Camperbeurs
Gorinchem

Neem zelf de touwtjes in handen!

www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Vrijdag en zaterdag 
25 en 26 september 2015

Nieuw bij ARC Marine:  
1800-waterkaarten gadgets


