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Fairline kondigt
nieuwe dealer aan
voor Benelux en
West-Duitsland
Jonkers Yachts is de nieuwe dealer
voor de Britse motorjachtfabrikant
Fairline Yachts. De jachtmakelaar
uit Scharendijke zal Fairline
vertegenwoordigen binnen de Benelux
en West-Duitsland en zal daarbij
zowel nieuwe als gebruikte Fairline
jachten verkopen. Dit doet zij naast
het dealerschap van Linssen Yachts,
Maxi Yachts en Jeanneau Motorboats.
Alexander Jonkers, directeur van
Jonkers Yachts, is erg blij met het
dealerschap: “Fairline produceert
prachtige boten. Fairline creëert

Vedette Jachtbouw toont primeur
op HISWA te water

Veel innovatie op de stand van
Vedette Jachtbouw dit jaar.
Op de HISWA te water toont de werf uit Ter Aar naast de nieuwe Comfortline ook de
populaire Vedette 10.30 Cabin in de ‘nieuwe stijl’. De Comfortline wordt gekenmerkt door
het traditionele terugvallende boeisel op de voorsteven die bij deze lijn juist naar buiten
uitwaaiert. Daarnaast is het gehele boeisel dubbelwandig uitgevoerd. Het getoonde jacht,
de Vedette 12.30 Cabin Comfortline, beschikt over een zware roestvaststalen railing met
ovale RVS leuning en diverse andere cosmetische toevoegingen die de boot een luxe
uitstraling geven. Naast de ontwikkeling van de Comfortline heeft Vedette afgelopen tijd ook
veel energie gestoken in de bestaande modellen. Alle Vedette modellen hebben namelijk
een facelift gekregen. Vanaf de 9.30 worden alle schepen nu standaard uitgerust met
trappen, zwemplateau en een gangboord, maar ook elders in de lijn zijn er veranderingen
zichtbaar. Het getoonde schip op de beurs is afgetimmerd in licht eiken en van speciale lak
voorzien waardoor het houtwerk er als onbewerkt uitziet. Het jacht is modern en is voorzien
van een douche, toilet, keuken, comfortabel bed, gezellige rondzit en een ruime kuip.
Vedette Jachtbouw / T: 0172-600495 / www.vedette.nu

Wereldprimeur Boarncruiser Elegance 1300
Express op HISWA te water
jachten van hoge kwaliteit en door de
samenwerking met Vripack en ontwerper
Alberto Mancini, ben ik zeer overtuigd dat
deze nieuwe samenwerking een groot
succes zal worden.” Fairline viert dat
Jonkers Yachts nu bij de ‘Fairline-familie’
hoort en start daarom een winactie. Na
registratie op Fairlinecenter.com maken
deelnemers kans op een tegemoetkoming
bij Jonkers Yachts van €10.000 op de
volgende dienst voor hun bestaande
Fairline jacht. Aanmelden kan vóór 23
december 2016, de winnaar wordt
bekend gemaakt op kerstavond.

Tijdens de HISWA te water 2016 in Amsterdam presenteert De Boarnstream International
Motoryachts haar wereldprimeur: de Boarncruiser Elegance 1300 Express. Deze “Express”
editie is een extra uitvoering van de Boarncruiser Elegance Sedan die werd benoemd tot
European Powerboat of the Year 2016. De Express is een snellere versie van de Elegance
Sedan en is leverbaar met een topsnelheid tot en met 22 knopen. De sterke maar lichtgewicht
constructie maakt snel varen mogelijk in combinatie met een uiterst efficiënt brandstofverbruik.
De modellen Elegance 1200, 1300 en 1500 kunnen in de Express editie geleverd worden. De
Boarstream International Motoryachts is op de beurs te vinden op stand A34.
Boarnstream International Motoryachts / T: 0566-600828 / www.boarnstream.com

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