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Aquaverium Grou op volle kracht vooruit

Rochelle
Stoffeerderij steekt
scheepsinterieurs
in nieuw jasje
Een gedateerd interieur doet vrijwel
altijd afbreuk aan de uitstraling van een
boot. Toch hoeft dit geen reden te zijn
om een boot te verkopen of om een
potentiële nieuwe boot niet te kopen. Met
de hulp van de expertise van Rochelle
Stoffeerderij uit Drachten oogt het
scheepsinterieur namelijk in een mum
van tijd weer als nieuw. Jaarlijks verblijden
deze specialisten tientallen booteigenaren
van gebruikte en nieuwe motor- en
zeiljachten door ervoor te zorgen dat
de stoffering van het interieur bijdraagt
aan de allure van het schip. Met een
klein en secuur team wordt persoonlijke
aandacht aan de meest uiteenlopende
opdrachten besteed, zowel maatwerk
als seriematige productie. Daarbij
beperkt Rochelle Stoffeerderij zich niet
alleen tot gebruikte boten. Ook nieuw
te bouwen schepen die nog helemaal
geen bekleding hebben, worden tegen
een scherpe prijs voorzien van stoffering
op maat. Naast de basis stofferingen
helpt Rochelle Stoffeerderij u ook aan
matrassen op maat met de gangbare
comfort schuimvullingen of latex. Ook
bijpassende gordijnen worden door
de stoffeerderij professioneel op maat
gemaakt. Vanuit de showroom aan de
Noorderdwarsvaart 171 in Drachten
voorziet Rochelle Stoffeerderij inmiddels
al meer dan 30 jaar blije klanten
van deskundig advies en maken ze
vrijblijvend een maatwerk offerte voor u
op. Daarnaast is de stoffeerderij van 10
tot en met 15 februari te vinden op Boot
Holland te Leeuwarden op standnummer
3089.
Rochelle Stoffeerderij
T: 0512-523434
www.stoffeerderij.net
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De ruim 10.000 m2 grote hal met
uitgebreide botenshow staat vol en
dat is de eerste keer sinds de bouw
in 2000. Harry Oude Luttikhuis van
Jachtbemiddeling Sneekerhof in Grou
licht toe: “We hebben momenteel echt
alle soorten schepen in huis, dus van
sloep tot jachten tot wel 16 meter. Er
is geen plek in Nederland waar je zo’n
grote etalage voor watersporters vindt.”
Bezoekers kunnen ter plekke alles
vergelijken wat zij voor ogen hebben.
Oude Luttikhuis: “Dat is ideaal. Onze
jarenlange ervaring zorgt er bovendien

voor dat we snel weten wat iemand
zoekt. We bieden de juiste service en de
beste voorwaarden, dat is onze drijvende
kracht.” De architectonische hal staat
centraal opgesteld langs de A32 en het
Aquaverium is eenvoudig bereikbaar met
volop parkeergelegenheid. De botenshow
is open van dinsdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Jachtbemiddeling Sneekerhof
T: 0566-620058
www.jachtbemiddelingsneekerhof.nl

Linssen Yachts en Webasto
ontwikkelen gezamenlijk
bootverwarmingsconcept
Motorjachtwerf Linssen uit Maasbracht
en maritiem comfortspecialist Webasto
uit Kampen hebben de handen
ineengeslagen bij de ontwikkeling van
een nieuw verwarmingsconcept voor
de Linssen-jachten vanaf 12 meter.
Dit nieuwe concept, gebaseerd op

Webasto Air Top luchtverwarming, is
vanaf nu beschikbaar onder de naam
Compartment Controlled Heating (CCH).
Het nieuwe verwarmingssysteem is
stil, zuinig, betrouwbaar, onafhankelijk
en compact. Daarnaast warmt het
systeem snel op en is het eenvoudig en
nauwkeurig te bedienen. Het uiteindelijke
resultaat is een verwarmingsconcept dat
gebaseerd is op twee Webasto Air Tops.
In het CCH concept worden de Air Tops
in verschillende vermogenscombinaties
ingezet, afhankelijk van de grootte van het
jacht. Het totaal beschikbaar vermogen
loopt van 6 tot 11 kW. De Air Tops
worden onafhankelijk van elkaar geregeld
middels twee digitale MultiContol
bedieningen: één in de salon/pantry en

één in de eigenaarshut voor de overige
hutten en toiletruimtes. Hierdoor kan
overdag het woongedeelte comfortabel
worden verwarmd en ’s avonds en ’s
nachts de slaap- en sanitaire vertrekken.
Dat er altijd maar één Air Top tegelijkertijd
in bedrijf is, heeft een gunstig effect op
het brandstof- en energieverbruik. Het
CCH concept is per direct beschikbaar.

Linssen Yachts | www.linssenyachts.com
Webasto Benelux | www.webasto.com

Datema Amsterdam groots op
Boot Holland en de Belgian Boat Show
Assurantiekantoor van der Post
draagt bootverzekeringen over
aan Eerdmans Jachtverzekeringen
Reinier van der Post draagt per 2017 de verzekeringen van Assurantiekantoor van der
Post uit Amsterdam over naar zijn bootverzekeringskantoor Eerdmans Jachtverzekeringen
te Lemmer. Van der Post is sinds tien jaar eigenaar van Eerdmans. Eerdmans
Jachtverzekeringen is een van de grootste bootverzekeraars van Nederland en is
daarnaast ook gespecialiseerd in het verzekeren van recreatiewoningen. Eerdmans is
een volmacht kantoor met uitgebreide pleziervaartuigvoorwaarden en acceptatie- en
schadebehandeling in eigen beheer. Dit zorgt ervoor dat de lijnen naar de klant kort zijn
en dat zowel acceptatie als schadeprocessen snel en accuraat verlopen. Daarbij werkt
Eerdmans met onafhankelijke schade-experts voor pleziervaartuigen. Tevens heeft de
verzekeraar voor verschillende watersportverenigingen, de ronde en platbodemjachten en
klassieke scherpe jachten collectieve voorwaarden. Met deze verhuizing van polissen naar
Eerdmans Jachtverzekeringen zorgt Reinier van der Post ervoor dat klanten nog beter
begeleid worden bij het afsluiten van de verzekering en afhandelen van eventuele schade.
Eerdmans Jachtverzekeringen is in maart met het Friese jacht Roeland aanwezig op de
HISWA Amsterdam Boat Show.
Eerdmans Verzekeringen
T: 0514–563655
www.eerdmans.nl
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De specialistische nautische boekhandel Datema Amsterdam vaart een nieuwe koers.
Niet alleen is de fysieke winkel in januari 2016 verhuisd naar Gorinchem, ook is de
webshop, naast het uitgebreide aanbod, vernieuwd met nieuwe functionaliteiten.
Daarnaast is Datema Amsterdam nu nog actiever op botenbeurzen en is zij voor het
eerst aanwezig op de Belgian Boat Show in Gent. Joop Datema en Marja Klijnkramer van
Datema Amsterdam lichten toe: “De verhuizing van Amsterdam naar de nieuwe locatie
aan de Lingehaven in Gorinchem zorgde ervoor dat wij een centralere ligging binnen
Nederland hebben gekregen. Het aantal klanten uit België en Duitsland in de winkel nam
daarmee toe en ook in de aanvragen op de webshop zagen we een stijging. Om onze
klanten beter van dienst te zijn hebben we de webshop geoptimaliseerd voor zowel de
Nederlandse, als de Duitse en Belgische klanten.” Met de verbeterde webshop kunnen
watersporters gemakkelijk online hun waterkaarten, zeekaarten, almanakken en boeken
bestellen en afrekenen, waarna deze zo snel mogelijk worden thuisbezorgd. Daarbij wordt
het assortiment vrijwel dagelijks aangevuld met de nieuwste producten. Deze nieuwe
service wordt medio februari uitgebreid getoond op de Belgian Boat Show. Vanuit hal 3
adviseren de deskundige medewerkers van Datema Amsterdam de bezoekers van de
beurs over de benodigde boeken en kaarten om de geplande vaarvakantie of lange
zeereis tot een succes te maken. Deze producten kunnen ter plaatse direct online besteld
worden. En ook op Boot Holland, van 10 tot en met 15 februari in Leeuwarden, is Datema
Amsterdam zoals elk jaar groots aanwezig. Vanaf de 33 m2 grote stand op nummer 8006
aan de Grote Promenade, tegenover de hotel-ingang, is het daar weer ouderwets neuzen
tussen het uitgebreide aanbod.
Datema Amsterdam | T: 0183-712050 | www.datema-amsterdam.nl
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