Watersportnieuws | Motor

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Melior Yachts
nieuwe dealer van
Saga Boats voor
de Benelux

Jachtbemiddeling van der Veen viert
10-jarig jubileum

Melior Yachts is de nieuwe dealer van
Saga Boats. De vertegenwoordiging van
het bekende Noorse motorjachtenmerk
komt naast het dealerschap van
Haines Marine. Het aanbod aan Saga
motorjachten is op de nieuwe website
van Melior Yachts te bekijken. Hier
is de nieuwe Saga 365 te vinden,
maar ook de 320 HT, 320 Suntop,
325, 365, 370 en het vlaggenschip
de Saga 415. Daarnaast is Melior
Yachts leverancier van de Spare Parts
van de Saga motorjachten. Hiermee
kunnen ook stootlijsten, dektenten,
cabriokappen en andere onderdelen
van Saga besteld worden.

Jachtbemiddeling van der Veen in Terherne bestaat dit voorjaar tien jaar in de huidige
vorm. Het afgelopen decennium is de bemiddelaar in motorjachten uitgegroeid tot
één van de grootste spelers in de botenmarkt. Met een uitgebreide selectie in jong
gebruikte motorjachten is Van der Veen een begrip geworden in de jachtmakelaardij.
Van der Veen is begonnen in Stroobos waar het bedrijf al snel groter werd. Het bedrijf
verhuisde naar Haskerdijken en beschikte over meerdere verkoophavens in Hattem en
Berlijn. Inmiddels is Van der Veen alweer dertien jaar in Terherne te vinden, waarvan
tien jaar in de huidige, grote vorm. In 2006 breidde de jachtmakelaardij namelijk fors
uit met een nieuw pand en een nieuwe haven. Naast een breed pakket aan diensten
beschikt Jachtbemiddeling van der Veen onder andere over een eigen geoutilleerde
werkplaats en een 30 tons kraan. Het jubileum werd gevierd tijdens de jaarlijkse
Pinkstershow.
Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264 / www.jachtbemiddeling.com

Melior Yachts
T: 06-20002312
www.melioryachts.com

Van den Hoven Jachtbouw presenteert nieuwe Van den Hoven 66

In aanvulling op haar lijn van 15 tot 18,5
meter jachten, komt Van den Hoven
Jachtbouw uit Waspik met een geheel
nieuw ontwerp voor een 20-meter jacht.
De Van den Hoven 66 is ontworpen
door bekend Nederlands jachtarchitect
Willem Nieland. Het luxe 20-meter
jacht biedt zijn eigenaar een ruim scala

aan mogelijkheden. Het jacht zou zeer
geschikt zijn om er verre reizen mee te
maken. Bart van den Hoven, eigenaar
van Van den Hoven Jachtbouw: “Het
is een echte vaardersboot; ‘s zomers
naar de Noorse fjorden, vervolgens
een rondje Engeland en Ierland en in
het najaar naar de Middellandse Zee
of Canarische Eilanden.” De Van den
Hoven 66 kenmerkt zich door krachtige
lijnen, afgewisseld met verschillende
rondingen. Het jacht is ingedeeld om de
binnenruimte optimaal te benutten. Zo
beschikt het jacht over een ruime salon,
een grote keuken met eethoek, drie
slaapkamers en twee badkamers. De
living loopt over in het ruime achterdek
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en biedt daarnaast toegang tot de
extra grote flybridge. Op deze flybridge
bevindt zich een tweede stuurstand en
een buitenkeuken.

Van den Hoven Jachtbouw
T: 0416-319183
www.bvandenhovenjachtbouw.nl
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