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NAZ-jachten nu ook in Duitsland 
vertegenwoordigd

Nieuwe importeur 
voor Wauquiez 
Boats in Nederland 
en België
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Breskens Yacht Service is verkozen tot de 
nieuwe importeur in Nederland en België 
van het gerenommeerde zeiljachtenmerk 
Wauquiez Boats. Het merk staat bekend 
om haar authentieke zeiljachten met unie-
ke eigenschappen en optimale prestaties, 
uitermate geschikt voor de Belgische en 
Nederlandse wateren. For Sail Yachting is 
vanuit Marina Port Zélande verantwoor-
delijk voor de verkoop in Nederland. De 
Belgische markt wordt door PJ-Yachting 
vanuit Breskens bestiert. Breskens Yacht 
Service verzorgt de opleveringen, alle 
technische ondersteuning en de even-
tuele after-sales. Wauquiez Boats wordt 
al jaren geroemd om zijn solide kwali-
teitsjachten. Stokpaardjes van de Franse 
werf zijn de Centurion-lijn en de Pilot 
Saloon-lijn. In Nederland en België zijn 
vanaf heden de volgende modellen lever-
baar: Centurion 40S.2, Centurion 57, Pilot 
Saloon 48 en Pilot Saloon 55.

www.breskensjachtservice.eu
www.forsailyachting.nl
www.pj-yachting.com

C-Yacht naar Spanje en China

Met ingang van deze winter breidt
C-Yacht haar verkoopactiviteiten verder 
uit naar onder meer Spanje en China. De 
werf uit Heerenveen verbreedt hiermee 
haar afzetmarkt. C-Yacht slaat in Spanje 
de handen ineen met de heer en me-
vrouw Kuenen van Mundo Maritimo ge-
vestigd op Marina de Denia in Alicante. 
Deze jachthaven met 400 ligplaatsen 
biedt volop service mogelijkheden. 
Daarnaast is Mundo Maritimo steunpunt 
voor de Duitse Club der Kreuzer-Abtei-
lung en voor de Engelse Cruising As-

sociation. Ook Avalon Yachts in China is 
geen onbekende speler. “Ons doel is het 
bevorderen van de watersport in China 
en het verkopen voor high-end jachten 
uit Nederland in China,” aldus Hugo van 
Schaik van Avalon Yachts. Naast het le-
veren van jachten biedt Avalon Yachts 
een breed scala van nazorg zoals trainin-
gen aan boord, onderhoud en reiniging.

C-Yacht
T: 0320-264660
www.c-yacht.com

Vanaf 1 januari 2016 worden de Noord-
kaper en Wanderer jachten in Duitsland
vertegenwoordigd door Dipl. Ing. Thomas
Philipp van Sun-Sailing-Mueritz. De sche-
pen worden geleverd door de Neder-
landse werf NAZ-schepen. Een Noord-
kaper 28C-demoschip kan in Schaprode 
(Rügen) bekeken en eventueel gehuurd 
worden voor een uitgebreide kennisma-
king met het schip en het varen op de 
Oostzee.

NAZ-schepen
T: 0517-430177
www.nazeeuw.nl

Watersportnieuws | Zeil
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws


