
Wie op zoek is naar een bijzonder 
watersportproduct, kan terecht bij 
4NAUTIC. Deze relatief nieuwe speler 
binnen de watersport richt zich met 
name op originele en 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 
bereikbaar gemaakt voor de Nederlandse 
watersporter. 4NAUTIC blijft daarbij 
vernieuwend en brengt continu nieuwe, 
bijzondere producten op de markt. Met 
deze filosofie bindt het bedrijven als SeaEQ 
aan zich. SeaEQ produceert bijzondere 
en innovatieve fenderoplossingen zoals 

de paalfender en langfender. SeaEQ 
staat met haar producten voor een 
gebruiksvriendelijke functionaliteit in 
combinatie met kwaliteitsmaterialen en 
een mooi design. Naast SeaEQ voert 
4NAUTIC een uitgebreide reeks andere 
merken. Zo is er de Diablo Royale, de 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
onderwaterverlichting waarbij er geen 
gaten in de boot geboord hoeven te 
worden. Booteigenaren kunnen simpel 
via de aftapplug de onderwaterverlichting 
aansluiten met diverse kleuren tot wel 
24000L. Een ander bekend product is 
de Phender Pro met de geniale quick 
release fender pins en receivers zodat 
fendertouwen en landvasten elkaar 
nooit meer in de weg zitten. 4NAUTIC is 
tevens distributeur van gerenommeerde 

merken als Davis Marine Products van 
onder andere de Key Buoy’s, Sail Track 
Stoppers en Cable Covers en van het 
merk Seadek, de fabrikant van kunststof, 
schokabsorberende, bedekking voor 
op zwemplateaus en cockpitvloeren. 
Seadek is geschikt voor elk type boot. 
Naast sportboten heeft 4NAUTIC ook 
ervaring met het plaatsen van Seadek 
op RIB’s, sloepen en tenders. 4NAUTIC 
levert hierbij zowel het product als de 
dienst. Het volledige assortiment en de 
adressen van de verkooppunten zijn te 
vinden op www.4nautic.nl. Overigens 
is 4NAUTIC nog op zoek naar dealers 
voor een goed dekkend landelijk netwerk 
die kunnen profiteren van een speciale 
winteraanbieding.
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Bootkopers die in 2016 beslissen hun 
nieuwe boot aan te schaffen zullen 
waarschijnlijk een stuk goedkoper uit 
zijn, dan wanneer zij deze boot in 2017 
bestellen, zo laat Kempers Watersport 
uit Aalsmeer weten. De EU heeft bij wet- 
en regelgeving besloten dat de RCD 
(Recreational Craft Directive / Richtlijnen 
voor Pleziervaartuigen) met betrekking tot 
de emissies van motoren per 

1 januari 2017 verandert. Dit betekent dat 
nieuwe boten vanaf 2017 binnen de EU 
alleen nog maar met motoren met een 
geregelde katalysator (een ECT-motor) 
geleverd kunnen worden en dat heeft 
invloed op de prijs. Bart Kempers van 
Kempers Watersport licht toe: “Voor 
de wereld van de pleziervaart is dat 
technologisch een nogal ingrijpende 
verandering, omdat hiermee de 

traditionele carburatie komt te vervallen 
en er vrijwel alleen sprake kan zijn 
van motoren met brandstofinjectie en 
katalysator om aan deze eisen te voldoen. 
Dit heeft een prijsverhogend effect op de 
boot uitgerust met een dergelijke ECT-
motor. Bij de kleinere sportboten is deze 
verhoging in verhouding tot de totaalprijs 
van de boot het meest voelbaar. Zo 
is een Sea Ray 19 SPX (model 2016) 
nu leverbaar vanaf € 31.025,- met de 
Mercruiser 3.0 motor (135 pk), deze komt 
echter te vervallen vanwege het ontbreken 
van ECT. De nieuwe ECT-variant is  
dan de 4.5 V6 MPI (200pk ECT) die na 
1 januari 2017 een meerprijs heeft van 
€ 6.705,-. Dit terwijl de booteigenaar er, 
los van de lagere emissie door de motor, 
qua vaareigenschappen weinig van zal 
merken.” Ook voor de andere modellen 
kan Kempers Watersport op aanvraag de 
verschillen in aanschafprijs uitrekenen.

Kempers Watersport 
T: 0172-503000 
www.kemperswatersport.nl

 Kempers Watersport informeert:
duurdere ECT-motor vanaf 2017 verplicht 
op nieuwe boten
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