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Heech by de Mar  
De Draei 37, 8621 CZ Heeg
T: +31 (0)515-442750
E: info@heechbydemar.nl
www.heechbydemar.nl
 
De vloot
27 Platbodemzeiljachten van 
2 tot 12 personen. 3 unieke 
Motorboten van 2 tot 6 personen.

Heech by de Mar is het grootste 
gespecialiseerde bedrijf voor 
Platbodemjachten in Nederland.

Wij bieden watersporters een 
onbezorgde vaarvakantie aan 
op onze prachtige en goed 
onderhouden huurvloot. De 
huurvloot bestaat uit zeiljachten 
en unieke motorboten en 
zijn van 6.65 tot 14.50 meter 
(vaarbewijsvrij) en geschikt van 
2 tot maximaal 12 personen.
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Adelante jachtverhuur
Gravinneweg 4a, 8604 CA Sneek 
T:  +31 (0)515-439139  
E: info@adelantejachtverhuur.com 
www.happyyachting.eu
 
De vloot
Sportina 680/Clever 23,  
Sportina 730/Clever 24,5 en 
Bavaria 36/3 Cruiser.

Voor bemanningen tot en met 
8 personen bieden we u een 
passend kajuitzeiljacht voor 
een aantrekkelijk huurtarief. Van 
basic sportief tot zeer luxueus 
en snel, variabele diepgang of 
vaste kiel, bij ons bent u ervan 
verzekerd dat u met een modern 
en goed onderhouden zeiljacht 
op pad gaat. Uitstekende 
recensies!
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com 

De vloot
13 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse culpa qui 
officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

nr LOGO

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995
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Tornado Sailing
De Stienplaat 5a
8754 HE Makkum
T: +31 (0)515-559260
E: info@tornado-sailing.nl
www.tornado-sailing.nl 

De vloot
Luxe en sportieve polyester 
Delphia zeiljachten van 8 tot 
12 m.

Wij hebben een voor Nederland 
unieke vloot zeiljachten 
bestaande uit jonge schepen 
(2009 t/m 2015). U vindt ons in 
Makkum, op 20 minuten van 
de sluizen Kornwerderzand, 
zo heeft u de Waddenzee ook 
voor een weekend al binnen 
vaarbereik. Even een weekend 
of midweek naar Texel, Vlieland 
of Terschelling. Gewoon doen! 
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Hart van Friesland
Eastwei 8, 8624 TG 
Uitwellingerga
T: +31 (0)515-559444
E: info@hartvanfriesland.nl
www.hartvanfriesland.nl

De vloot
2x Valkkruiser 12.60, 4-6 pers, 
met boeg- en hekschroef.

Met Uitwellingerga, een 
pittoresk dorpje nabij Sneek, als 
startpunt en de open verbinding 
naar onder meer Grou, 
Prinsenhof, Terherne, Lemmer 
en het Heegermeer ligt Friesland 
aan uw voeten! Zonder bruggen 
en sluizen. Daarbij bieden we 
ruime parkeergelegenheid, 
geven we altijd een persoonlijke 
instructie en zorgen we dat de 
koffie klaar staat. Kortom: een 
optimale vakantiebeleving.
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Holiday Boatin Yachtcharter
Eeltjebaasweg 3, 8606 KA Sneek
T: +31 (0)515-413781
E: info@holidayboatin.nl
www.holidayboatin.nl
 
De vloot
Verschillende Doerak 
motorjachten variërend van de 
700 tot de LX 1152 Salon.

De Doerak is een comfortabel, 
ruim en makkelijk te bevaren 
motorboot. De grote stabiliteit, 
geringe diepgang, lage afstap 
en lage doorvaarthoogte 
zijn “dé kenmerken” van de 
Doerak. Dat maakt de boot 
bij uitstek geschikt voor de 
Friese wateren. Met de ruime 
keuze uit verschillende Doerak 
motorjachten hebben we altijd 
een schip dat bij u en uw 
gezelschap past.
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Friesland

Ziet u de volgende pagina’s voor jachtverhuurders 
in de andere Nederlandse provincies.

Is dé zoekmachine om snel een 
huurboot of recreatiewoning aan 
het water te vinden. 

Van Bruine vloot tot rubberboot! 
Met de uitgekiende filterfunctie 
geeft u uw wensen en voorkeuren 
in en binnen no time komt u bij 
een heel gerichte selectie terecht. 
Ook dat leuke restaurant aan 
het water is op Popeye.nl zo 
gevonden. Het plezier begint hier! 

Popeye.nl is een activiteit van 
Pixsol B.V. , Elburg, 
tel: 0525-656.653, info@popeye.nl

P O P E Y E . N L

In heel 

Nederland

Ulepanne Watersport
Tjamkedykje 1, 8561 HA Balk
T: +31 (0)514-602982 
E: info@ulepanne.nl  
www.ulepanne.nl

Omgeving
Zuidwesthoek van Friesland. In
Gaasterland, bij Balk aan het
Slotermeer.

Zeilschool
Volledig verzorgde zeilvakanties
voor jeugd en voor volwas-
senen.

Accommodaties
Accommodaties voor groepen
van 10 tot 140 personen.
Verhuur met compleet ingerichte
keuken of met de compleet
verzorgde arrangementen.

Jachtverhuur
Polyvalk, Fox 22, Keus 22.
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Nederland
excl. Friesland

Jachtcharter Vissers Cuijk
Keersluisweg 15
5433 NM Cuijk
T: +31 (0)48-5320168
E: info@jachtchartervissers.nl
www.jachtchartervissers.nl

De vloot
9 luxe motorjachten van 10.00 m
tot 12,50 m voor 2 tot 10 personen.

Door de centrale ligging van 
de thuishaven is het ideaal om 
vanuit Cuijk aan de Maas uw 
vakantie aan te vangen. Men 
kan van hier uit zowel in zuide-
lijke richting (Limburg en België), 
in westelijke richting (Biesbosch 
en Zeeland) als in noordelijke 
richting (hart van Nederland) 
varen. Door de jarenlange erva-
ring hebben wij onze jachten zo 
uitgerust dat ze makkelijk te be-
dienen zijn, bv alle boegschroef 
en 4 met hekschroef.
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Jachtmakelaardij De Maas
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
T: +31 (0)418-663236
E: info@jachtmakelaardij-demaas.nl
www.jachtmakelaardij-demaas.nl

De vloot
Sloepen.

In een open sloep genieten van 
al het moois wat de natuur u te 
bieden heeft. Varend vanaf onze 
thuisbasis in Alem (45 km van 
Nijmegen, 50 km van Eindhoven 
en 15 km van Den Bosch) kunt 
u onder meer naar verschillende 
recreatiegebieden zoals de 
Zandmeren of de Lithse Ham.
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DELTA YACHTCHARTER
Markweg Zuid 1-4 
4794 SN Heijningen
T: +31(0)85-7600285
E: info@deltayachtcharter.nl
www.deltayachtcharter.nl

De vloot
Exclusieve jachten, kajuitsloepen 
en dagjesboten.

De beste psychiater is een dagje 
op het water... Op steenworp 
afstand van Willemstad, Natio-
naal Park De Biesbosch en de 
Zeeuwse wateren bent u voor 
het huren van een boot voor 
uw vaarvakantie of dagtocht bij 
DELTA YACHTCHARTER aan 
het juiste adres. Geen vaarbewijs 
nodig – duidelijke uitleg – 
vaarinstructies – ruime 
parkeergelegenheid – restaurant 
op de haven – groepsuitjes
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Le Belle Charters 
Strandweg 2
1131 PM Volendam 
T: +31 (0)299-406019
E: info@lebellecharters.com
www.lebellecharters.com 

De vloot
13 verschillende zeiljachten 
voor 6 of 8 personen.

Wij bieden u de keuze uit 
verschillende type jachten, 
onder andere van Bavaria. 

Onze zeiljachten zijn klasse 
schepen die alles aan boord 
hebben, zowel met betrekking 
tot comfort als nautische 
techniek en veiligheid. De 
zeilboten zijn zeer compleet en 
brandschoon.

Als u wél graag een eigen 
jacht wilt, maar niet 

voldoende tijd heeft om er 
regelmatig gebruik van te 

maken, dan is ons Buy and 
Charter concept echt iets 

voor u.

Naast een aantrekkelijke 
korting op de aanschaf van het 
schip ontvangt u ook nog eens 
verhuuropbrengsten. 

Zo wordt een eigen zeiljacht 
bezitten wel heel aantrekkelijk!

Bel of e-mail ons voor meer 
informatie en een 
persoonlijke o�erte.

Le Belle Charters
Marina Volendam

0299-406019
info@lebellecharters.com

www.lebellecharters.com  

zeiljachtverhuur

cwo zeilschool

jachtservice

evenementen

Een eigen zeiljacht duur? 

Niet bij ons!

marina volen
dam
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Jachtverhuur Cornelissen
Waaldijk 23
6691 MB Gendt
T: +31 (0)481-421255
E: info@jachtchartercornelissen.nl
www.jachtchartercornelissen.nl

De vloot
7 motorjachten van 8.50 tot 14.00 
meter. Op eigen werf gebouwd.

Jachtverhuur Cornelissen in 
Gendt is gelegen aan de Waal,
bij de kop van Pannerden, tus-
sen Arnhem en Nijmegen in. 
Bevaar het Gelderse Poort-
gebied met directe aansluiting 
met de Maas, Pannerdensch 
kanaal, Nederrijn, IJssel en Lek. 
De boten zijn geschikt voor 
het bevaren van alle binnen-
wateren van Nederland en op 
aanvraag België. Ook kunt u bij 
ons terecht voor onderhoud en 
stalling.
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Ziet u de voorgaande pagina’s voor jachtverhuurders 
in Friesland.

Delos Yachtcharter 
Noord-IJsseldijk 107b
3402 PG IJsselstein
T: +31 (0)348-451803
E: info@delosyachtcharter.nl
www.delosyachtcharter.nl 

De vloot
Betrouwbare motorjachten 
voor 2-10 personen.

Delos Yachtcharter heeft een 
complete lijn motorjachten in 
de verhuur, voor een heerlijk 
weekend, midweek of een 
week op het water. Vanuit 
Jachthaven Marnemoende in 
IJsselstein bevaart u de Vecht, 
de Loosdrechtse Plassen of 
de Hollandse IJssel of brengt 
u een bezoek aan het mooie 
Amsterdam. 
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Jachtverhuur P.A. van der Laan
Vrouwgeestweg 71 
2481 KM Woubrugge 
T: +31 (0)172-518113
E: info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl

De vloot
18 schepen van 2 tot 8 pers. 
Voor onervarenen en gevorderden.

Zelf varen op een motorjacht. 
Ook mogelijk zonder ervaring. 
Vooraf instructies + vaarles. 
Onze afvaart is in Woubrugge 
(ZH), midden in het grootste wa-
terrijkste gebied van Nederland. 
Een ideaal uitgangspunt voor 
diverse routes afwisselend door 
de natuur (Westeinder Plassen, 
Kagerplassen, Nieuwkoopse 
Plassen etc.) en historische 
steden (zoals Haarlem, Gouda, 
Delft en Amsterdam). 
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com 

De vloot
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commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse culpa qui 
officia deserunt mollit anim id 
est laborum.

nr LOGO

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995
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Flevo Sailing
IJsselmeerdijk 2 - 17
8221 RC Lelystad
T: +31 (0)88-0504192
E: info@flevosailing.nl
www.flevosailing.nl

De vloot
Elf moderne zeiljachten van 26 tot 
50 voet.

Voor de verwende zeiler hebben 
wij o.a. Winner- en Jeanneau-
jachten aan de steiger liggen. 
Onze thuishaven, Lelystad, 
ligt direct aan het IJsselmeer. 
Maar ook het Markermeer, de 
Waddenzee en de Noordzee 
horen tot ons vaargebied. Een 
uitgebreide service is bij ons 
vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn 
onze jachten in top conditie en 
brandschoon. Onze ruime 
parkeergelegenheid is gratis.
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