Watersportnieuws | Algemeen

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Nieuwe
Veno Yachting breidt uit met Veno
thuisbasis
Heating Systems
in Rotterdam
voor International
Yacht
Management
International Yacht Management heeft
al ruim tien jaar ervaring in management
en verkoop van luxe motor- en zeiljachten. Sinds kort heeft het bedrijf uit Antwerpen haar thuisbasis in het centrum
van Rotterdam, in de nieuwe jachthaven De Rotterdamse Admiraliteit. Deze
unieke haven is bij uitstek geschikt voor
de grotere zeegaande jachten. Zo zijn er
voldoende ligplaatsen voor schepen tot
dertig meter met eigen zijsteiger en liggen
de schepen er op loopafstand van het
centrum met leuke restaurants aan het
water. Vanaf deze nieuwe locatie biedt
International Yacht Management onder
leiding van eigenaar Joachim P. Jong een
uitgebreid servicepakket aan dat speciaal
gericht is op de booteigenaar die zijn tijd
liever besteedt aan varen dan aan andere
zaken rondom de boot. Tot de services
behoren onder meer het schoonhouden
en onderhouden van het jacht, het vaarklaar maken, het meevaren als captain bij
bijvoorbeeld zakelijke vaartochten en het
(internationale) transport van het jacht.
Daarnaast is International Yacht Management een betrouwbare partner bij de aanen verkoop van jachten en verzorgt de
watersportprofessional manoeuvreerlessen voor scheepseigenaren die zelf beter
willen leren varen.

International Yacht Management
T: 06-46367290
www.iym.be
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Veno Yachting en Veno Yacht Service
hebben hun activiteiten uitgebreid met
Veno Heating Systems. Zoals de naam
al aangeeft gaat dit nieuwe bedrijf van
Arjan en Ria Bruintjes zich toeleggen op
verwarmingssystemen. Veno Heating
Systems past de systemen niet alleen
toe voor inbouw in jachten, maar ook
voor campers en trucks. Ook verzorgt
ze standkachels voor personenauto’s.
Veno Heating Systems is er trots op dat
zij de import en verkoop van de Planar
kachels uit Rusland voor Nederland en
Zwitserland heeft verkregen. Dit geldt tevens voor alle accessoires, zoals slangen,
verdeelstukken en uitstroomstukken. Alle
kachels van Planar zijn goedgekeurd
door de erkende Europese bureaus
UTAC en TUV. De leveringsomvang van
de luchtkachels zijn van 2 tot en met 8
kilowatt en voor de waterverwarmer van
5 tot en met 30 kilowatt. Planar kachels
hebben de capaciteit om onder erbarmelijke omstandigheden de ruimte alsnog
aangenaam te verwarmen. De kachel
is solide door zijn eenvoud in uitvoering
en bedieningsgemak en heeft weinig onderhoud nodig. De speciaal ontwikkelde

verbrandingskamer levert gegarandeerd
50.000 branduren. De levering door Veno
Heating Systems is zeer compleet en de
kachels kunnen snel geïnstalleerd worden. De prijs voor een complete kachel
van bijvoorbeeld 4 kw kost € 580.- inclusief BTW en exclusief montage. Door de
uitbreiding van Veno Yachting en Veno
Yacht Service met een derde bedrijf waren zij uit hun jasje gegroeid en hebben zij
een nieuw onderkomen betrokken. Sinds
1 januari 2016 zijn de bedrijven gevestigd aan De Grote Kranerweerd 63-10 in
Zwartsluis.
Veno Heating Systems
T: 0527-701737
www.venoheatingsystems.nl

CED Watersport start 2016 met
belangrijke samenwerkingen
CED-group is al 45 jaar een belangrijke
full-service schadespecialist in Europa.
Voor 2016 heeft de watersportafdeling
van CED een aantal belangrijke samenwerkingsverbanden afgesloten. CED
Watersport, voorheen bekend onder de
naam Garantex, en YachtFocus Media
hebben al jaren een zeer positieve samenwerking. In 2016 wordt deze gecontinueerd. Zo helpt YachtFocus het
expertisebureau met de promotie online
en in print en wordt de samenwerking
op het gebied van beurzen voortgezet.
De uitgebreide ervaring van CED Watersport levert kennis op waar ook andere
watersporters van kunnen leren. Daarom
zal CED elk kwartaal een ervaringsverhaal in YachtFocus Magazine publiceren.
Daarnaast toont CED haar expertise op
diverse botenbeurzen. De experts van
CED Watersport leggen de particuliere

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

Innovatieve watersportgadgets bij 4Nautic

De boot verkopen met SchipVeiling:
geen standaard verkooptool
In het moderne internettijdperk is er een
mogelijkheid bijgekomen die de verkoop
aanzienlijk kan versnellen: de online veiling.
“Een uitkomst voor jachten die (te) lang in
de verkoop liggen of snel verkocht dienen te worden,” aldus Wim Schimmel van
SchipVeiling. Anders dan bij andere veilingsites werkt SchipVeiling samen met het bekende veilingplatform BVA Auctions én de
jachtmakelaar. De Valk Yacht Brokers, met
zes vestigingen één van de grootste jachtmakelaardijen in ons land, is één van de
samenwerkende makelaars en heeft zo inmiddels diverse boten verkocht. De kracht
van het concept zit in het grote, internationale bereik, professionele begeleiding
door de makelaar en de dynamiek van de
veiling. Om zoveel mogelijk potentiële kopers te bereiken wordt de boot gedurende
één tot drie maanden onder de aandacht
gebracht bij BVA Auctions met 5,2 miljoen
maandelijkse site bezoekers en 1,2 miljoen
geregistreerde bieders. Daarnaast worden

deelnemers van de gebruikte-botenbeurzen in Hoorn en Gorinchem flink in
de watten. Niet alleen kunnen zij rekenen
op een gratis waardebepaling, ook krijgen zij een aantrekkelijke korting bij de
volgende conditiekeuring. Daarnaast is er
de laatste maanden van 2015 een mooie
samenwerking tussen CED Watersport
en EMN Forensic ontstaan. Hierbij zijn er
producten ontwikkeld die kunnen worden
ingezet bij (partiële) diefstal van vaartuigen of motoren. EMN Forensic verzorgt
het onderzoek en CED Watersport de
eventuele schadestelling. Eind 2015 heeft
dit tot een eerste resultaat geleid. Meer
hierover leest u in de maartuitgave van
YachtFocus Magazine.

het gehele netwerk, de marketingkanalen
en het zoekbestand van de jachtmakelaar
ingezet. Door het lage startbod in combinatie met de vaste veilingdatum wordt er vaart
gezet achter het biedproces. Schimmel legt
uit: “Wachten op een zakkende vraagprijs is
niet meer aan de orde. Het is nu of nooit.”
Op deze manier is 85% van de geveilde
boten voor een interessante verkoopprijs
verkocht. Meer informatie over de kosten,
risico’s, voordelen en resultaten van SchipVeiling leest u in het uitgebreide interview
met Wim Schimmel van SchipVeiling op
watersportnieuwssite www.bootaanboot.nl.

Wie op zoek is naar een bijzonder watersportproduct, kan nu terecht bij 4Nautic.
Deze relatief nieuwe speler binnen de
watersport richt zich met name op originele, authentieke watersportproducten.
Hierbij brengt ze innovatieve producten
op de markt die in het buitenland reeds
succesvol worden verkocht. Producten
en diensten die voorheen niet of nauwelijks in Nederland bekend waren, worden

door 4Nautic toegankelijk gemaakt zodat ook de Nederlandse watersporters
hiervan kunnen profiteren. De producten zijn bijzonder in de eenvoud of het
gebruik, maar bovenal vooruitstrevend,
exclusief en innoverend. 4Nautic is onder andere distributeur van gerenommeerde merken zoals: de Bheestie met
de vochtverwijderaar voor elektronische
apparaten, Birchmeier met de Rapidon6
voor het tanken zonder knoeien, Calypso Marine Instruments met de eerste
Bluetooth windmeter en de voor 2016
nieuwe NMEA-connect, DAVIS met onder andere de befaamde cable covers,
Key Buoy, Air-Flow Tels, Sail Track Stops
en Prop Sox, Loadlok met de automatische spanbanden, Phender Pro met de
fantastische quick release fender pins,
SeaDek met de wereldberoemde foambekleding voor zwemplateaus en dergelijke en SeaEQ met luxe (zeil)accessoires.
Daarnaast brengt 4Nautic een aantal bijzondere producten op de markt, zoals de
verstelbare en compacte RELAXseat, de

handige BiminiClip, de veiligheidsverhogende Flagzup, de praktische BuoyRope,
de onmisbare SeaSnap en het levensreddende opblaasbare shirt van Water
Safety Wear. Het volledige assortiment en
de adressen van de verkooppunten zijn
te vinden op www.4nautic.nl. Daarnaast
is 4Nautic aanwezig op Boot Holland,
standnummer 2029 (hal 2).
4Nautic
T: 085-4018491
www.4nautic.nl

SchipVeiling, www.schipveiling.nl

De Valk Yacht Brokers, www.devalk.nl
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