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Specialist in Elling jachten start eigen
jachtmakelaardij

Introductie van de E6. Links werfeigenaar
Anton van den Bos, rechts Richard Wolffers.
Wanneer kiest u voor een E3 en wat zijn de
voordelen van de E4? Er zijn maar weinig mensen
die het u kunnen vertellen, zoals Richard Wolffers
dat kan. Met ruim twaalf jaar ervaring in de verkoop
en het opleveren van Elling jachten weet Wolffers
alles over dit sterke motorjachtenmerk. Vanuit deze passie voor Elling motorjachten startte
hij eind 2015 zijn eigen jachtmakelaardij: Elling Brokerage. Hoewel de jachtmakelaar ook
andere motorjachtmerken in bemiddeling neemt, is Elling Brokerage gespecialiseerd in
de aan- en verkoop van Elling jachten. Met zijn ervaring en internationale netwerk gaat de
kennis verder dan de technische aspecten en weet de jachtmakelaar ook waar de betere
occasions zich bevinden. Daarbij is Wolffers vastbesloten om service te verlenen op het
hoogste niveau: “Bij ons krijgt de booteigenaar altijd een uitgebreide uitleg van het hele
schip; van de motor tot de kleinste afsluiter. En ook na de aankoop zijn we er voor de
klant. Of het nu gaat om een refit, onderhoud, ligplaats of transport over weg of water.”

Super
Lauwersmeer
kondigt Discovery
Flybridge aan

Super Lauwersmeer breidt de
succesvolle Discovery-lijn uit met een
derde model: de Discovery Flybridge.
In aanvulling op de AC (achterkajuit)
en OC (open kuip) biedt de Flybridge
het beste van twee werelden: het
gelijkvloerse karakter van de open kuip
met het buiten kunnen varen van de
achterkajuit. Vanuit de achterkajuit heeft
men via de ergonomische trap toegang
tot het bovendek met een overweldigend
uitzicht. Hier bevinden zich de stuurstand
voorzien van alle gewenste apparatuur en
een heerlijke loungebank.

Elling Brokerage / T: 06-13298475 / www.ellingbrokerage.com

Jonkers Yachts organiseert vlootschouw van
bijna 3000 pk aan Linssen Yachts
Oosterschelde. “Wij hadden bij elkaar een
lengte aan stalen schepen van 203,80
meter, een totaalgewicht van 280 ton en
een totaal vermogen van 2945 pk op het
water,” aldus Alexander Jonkers, eigenaar
van Jonkers Yachts.

De Nederlandse jachtwerven en dealers
worden steeds creatiever. Men neme
een mooi merk jachten, een flink
aantal jachten van dit merk en een
goede fotograaf. Het resultaat: een
gezellig uitje voor de booteigenaren
én een serie prachtige foto’s. Jonkers
Yachts, dealer van onder meer Linssen
Yachts, voer medio juni met een vloot
motorjachten van Linssen Yachts over de

Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

YachtFocus Magazine 142 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Indien gewenst kan tevens een koelkast
en spoelbak worden geïntegreerd. Wie
volop wil genieten van de zon, kan de
bimini in een handomdraai wegklappen
achter de loungebank waardoor
deze keurig opgeruimd ligt. De Super
Lauwersmeer Discovery Flybridge
zal tijdens de HISWA te Water haar
werelddebuut beleven. Het schip wordt
momenteel op de werf gebouwd en is te
bezichtigen voor geïnteresseerden.
Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl
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