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Paasshow
bij Jachtwerf
Pedro-Boat
in Zuidbroek
Ruim zeventig jachten op één dag
bezichtigen. Dit kan tijdens de Pedro-Boat
Paasshow op Goede Vrijdag 14 april,
zaterdag 15 april en Paasmaandag 17 april
2017 van 9.00 tot 17.00 uur. Op zondag
16 april 2017 is Pedro-Boat gesloten. De
Pedro-Boat Paasshow is bedoeld voor
de oriënterende bootliefhebber en vindt
plaats op het 40.000 m² grote terrein in
Zuidbroek, nabij de Duitse grens. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunnen
bezoekers kennis maken met de jachten
in het verkoopassortiment en tegelijkertijd
de werf van Pedro-Boat ontdekken. Ook
voor bezoekers die een nieuwe Pedro willen
laten bouwen is dit evenement een mooie
mogelijkheid om ideeën op te doen. PedroBoat is te vinden aan de W.A. Scholtenweg
94 te Zuidbroek. Voor de bezoekers die van
ver moeten komen is er een voordelig hotelarrangement samengesteld bij Van der Valk
hotel in Zuidbroek. Meer informatie over dit
arrangement of over nieuwe en gebruikte
boten kunt u aanvragen op
marketing@pedro-boat.nl.

Groot aanbod op Smelne Boatshow
In het weekend van 17, 18 en 19 maart organiseert Smelne Yachtcenter een boatshow
op de werf in Drachten. Naast de nieuwbouw Smelne Kruisers en Smelne Vletten is
ook het omvangrijke en gevarieerde aanbod aan gebruikte motorjachten deze dagen te
bezichtigen. Smelne beperkt haar aanbod al enige tijd niet meer tot de zelfgebouwde
stalen jachten, maar biedt ook keuze uit polyester en andere merken. Ruim zestig
motorjachten liggen hier klaar voor de volgende eigenaar. Daarnaast kunnen bezoekers
extra informatie verkrijgen over de andere services van de werf, zoals de onderhoudsen refitdiensten, de mobiele servicedienst, de buitenhaven, de overdekte haven en de
winterstalling. Smelne Yachtcenter is te vinden op De Steven 26 in Drachten.
Smelne Yachtcenter | T: 0512-512669 | www.smelne.nl
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Jachtmakelaardij van der Veen en Jachtbouwer Vri-Jon
DSA Yachts bundelen hun krachten
Jachtbemiddeling van der Veen uit
Terherne is al jaren een vertrouwd adres
voor jonge gebruikte stalen jachten.
Vanaf nu kunnen watersporters hier
ook terecht voor nieuwe motorjachten.
Jachtbemiddeling van der Veen is hiervoor
een samenwerking aangegaan met de
bekende jachtbouwer Vri-Jon DSA Yachts

uit Ossenzijl. Beide bedrijven bundelen
hun krachten om de nieuwbouwmarkt een
flinke boost te geven. Jachtbemiddeling
van der Veen helpt bij de verkoop van
de jachten, waarna Vri-Jon DSA Yachts
de jachten zal bouwen. Voor de klanten
zijn er voordelen; naast de toename
van de eventuele inruilmogelijkheden bij
aankoop van een nieuw jacht, wordt het
nu ook mogelijk een in te ruilen jacht via
de bemiddeling vooraf te verkopen. Dat
is een aanzienlijk financieel voordeel voor
de klant. De officiële aankondiging van
de samenwerking vond plaats op Boot
Holland in Leeuwarden.
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Vri-Jon / DSA Yachts
T: 0561-477700
www.vri-jon.nl
Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264
www.jachtbemiddeling.com
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