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Onder consumenten is Finanplaza 
met name bekend door het 
WatersportDreams Concept waarmee 
bootkopers het aankoopbedrag voor de 
nieuwe boot gespreid kunnen betalen. 
Ook watersportbedrijven kunnen gebruik 
maken van de diensten van deze partner 
voor financiële ruimte. Recent breidde 
Finanplaza haar financiële diensten voor 
de ondernemers in de watersport uit 

met een nieuw product: de ‘Equipment 
Lease’. Met ondersteuning van deze 
leasevorm kan geïnvesteerd worden in 
vervanging of uitbreiding van bedrijfsmatig 
gebruiksgoed. De investering bedraagt 
minimaal € 3.500,- exclusief BTW en 
maximaal € 150.000,- exclusief BTW 
voor een periode van 36 tot 60 maanden. 
Hogere bedragen en langere looptijden 
worden alleen op basis van maatwerk 
aangeboden. Meer informatie over de 
kosten en kortingsmogelijkheid voor 
aanbieders van het WatersportDreams 
Concept is verkrijgbaar bij Finanplaza. 
 
Finanplaza 
T: 076-5961133 
www.finanplaza.nl
www.watersportdreams.nl

Hét watersportbedrijf van de 
toekomst staat in Breukelen. Althans: 
als het aan De Evenaar Yachting 
ligt. De geheel nieuwe formule De 
Evenaar Yachting 2.0 bestaat uit 
een samenwerkingsverband van 
verschillende watersportbedrijven onder 
één dak. Stuk voor stuk gepassioneerde 
vakmensen met jarenlange ervaring 
die het beste willen voor hun klanten. 
Het is de bedoeling dat de zelfstandige 
bedrijven elkaar versterken met hun 

eigen netwerk. Dat allemaal gebundeld 
in één nautisch centrum waarbij de 
vertrouwde crew van De Evenaar de spil 
vormt. De booteigenaar kan daarmee 
voor al zijn vragen terecht op één adres. 
Het moderne watersportcentrum komt 
aan de Loosdrechtse Plassen en de 
Vecht. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met De Evenaar Yachting. 
 
De Evenaar Yachting 
T: 0346-263163  |  www.evenaar.nl

Finanplaza 
introduceert 
‘Equipment 
Lease’ voor de 
watersport-
branche

De Valk Costa Blanca opent haar deuren

Belgian Boat Show 
trekt het watersport-
seizoen op gang
11-13 & 17-19 februari 2017
 
Het publiek komt dit jaar voor het eerst 
de Belgian Boat Show binnen via  
Hal 8, zodat men meteen de wereld van 
de grotere jachten induikt. Alle soorten 
plezierboten tussen 2 tot 20 meter, voor 
alle vormen van pleziervaart en voor elk 
budget, blijven het topsegment van de 
beurs. Van hieruit kan men doorlopen 
naar Hal 3 waar de grootste collectie van 
toebehoren, onderhoudsproducten en 
kleinere boten van het land verzameld is, 
maar ook bootkleding en aanverwante 
mode. Hal 5 staat volledig in het 
teken van vaar-, surf- en zeilscholen, 
waar men kan kiezen uit een oneindig 
aanbod aan vaarvakanties, huurboten 
en bestemmingen. Wie op zoek is naar 
actie en beleving, kan in Hal 7 terecht 
voor verschillende try-outs: de Decathlon 
stand met allerhande watersportspullen 
en kleding, demo’s en initiaties op het 
demobad (breng zwemkleding mee) en 
een kitesurf simulator die zorgt voor een 
unieke virtuele kitervaring. De Belgian 
Boat Show wordt gehouden van 11 tot 
en met 13 februari en van 17 tot en met 
19 februari 2017. De beurs is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op 
vrijdag 17 februari zelfs tot 22.00 uur. 
YachtFocus is er te vinden bij de uitgang. 
 
Flanders Expo 
www.belgianboatshow.be

Beaufort Jachtmakelaardij adviseert met gevoel

De Valk Yacht Brokers heeft een nieuwe 
vestiging geopend om haar groeiende 
clientèle aan de Costa Blanca te bedienen. 
De vestiging biedt een compleet pakket 
makelaardijdiensten aan klanten die in de 
regio woonachtig zijn en de vele eigenaren 
die met hun jacht in dit schitterende 
deel van de wereld aanmeren. De 
Valk Costa Blanca combineert een 
specifieke lokale aanwezigheid met het 
uitgebreide wereldwijde netwerk voor 
jachtbemiddeling en klanten van de 
tien De Valk-vestigingen in Nederland, 

Frankrijk, Portugal en Spanje. Het team 
van De Valk Costa Blanca staat onder 
leiding van Willem Koopmans, die meer 
dan vijfentwintig jaar ervaring in de sector 
heeft. Het werkgebied is het zuidoosten 
van Spanje, waarbij het team een 
uitstekende service verleent aan klanten 
in jachthavens als Valencia, Denia, Altea, 
Alicante en Torrevieja.
 
De Valk Yacht Brokers 
T: 035-5829010 (hoofdkantoor) 
www.devalk.nl

Nederland is een jachtmakelaardij rijker: Beaufort Jachtmakelaardij. Kenmerkend is de 
persoonlijke aanpak. Van kinds af aan is Jelle Eveleens al op en rond het water te vinden. 
Watersport is zijn grootste passie. Dat maakt de aan- of verkoop van het jacht via 
Beaufort Jachtmakelaardij méér dan een zakelijke aangelegenheid. Beaufort adviseert 
met gevoel. Jelle: “Ik wil mensen op een enthousiaste en vakkundige manier helpen, 
gewoon als watersporters onder elkaar. Mijn belangrijkste motto? Niet verbloemen maar 
benoemen.” Dat uit zich in heldere afspraken, contracten zonder addertjes onder het 
gras én een duidelijk beeld van eventuele gebreken aan een jacht. Bovendien beschikt 
Beaufort Jachtmakelaardij over een EMCI-certificaat en NBMS-lidmaatschap. Als 
full-service makelaar Jelle adviseert in de breedste zin van het woord. Jelle: “Ik ben de 
rechterhand van (toekomstige) jachteigenaren. Ik help actief en enthousiast bij de aan- of 
verkoop van jachten, maar regel ook transport, onderhoud, financiering of zomer- en 
winterstalling.” Ook bij de zoektocht naar het perfecte jacht kan Jelle dankzij zijn grote 
fysieke en online netwerk uitstekend helpen. 
 
Beaufort Jachtmakelaardij  |  T: 06-53725200   |  www.beaufortjachtmakelaardij.nl

De Evenaar Yachting zoekt watersport-
ondernemers voor modern nautisch 
centrum in Breukelen

Watersporters verbreden hun horizon op de 
HISWA Amsterdam Boat Show
 
8-12 maart 2017
 
Het veelzijdige watersportevenement 
HISWA Amsterdam Boat Show komt 
in zicht. Van 8 tot en met 12 maart 
presenteren vele trouwe deelnemers 
en verschillende nieuwe bedrijven 
zich in zeven verschillende werelden; 
Sloep, Speed, Zeilen, Shop, Klassiek 
en Onderdelen & Accessoires en de 
nieuwe Funsports Xperience. Naast de 
honderden boten en een compleet assortiment onderdelen en accessoires voor ieder 
type boot, is er een boordevol activiteitenprogramma met onder meer het bekende 
Zeiltheater en Spiegeltheater waar je kunt luisteren naar inspirerende verhalen, het 
Demoplein voor interactieve workshops over bootonderhoud en de RAI Haven 
met activiteiten op het water. Daarnaast vindt in een extra hal de nieuwe Funsports 
Xperience plaats, waar je van alles kunt uitproberen en kopen op het gebied van (water)
boardsports en aanverwante sporten. Kaarten kunnen met korting worden besteld op 
www.hiswarai.nl. Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. YachtFocus deelt 
hier haar maartnummer uit op standnummer 06.102. 
 
HISWA Amsterdam Boat Show  |  www.hiswarai.nl


