
Locaboat Holiday heeft maar liefst 
vijfentwintig Linssen-motorjachten besteld 
ter versterking en gedeeltelijke vervanging 
van haar Europese verhuurvloot. Dit 
voorjaar tekenden Yvonne Linssen en 
Ed Houben van Linssen Yachts BV 
in Parijs de overeenkomst met Serge 
Naïm en Ophélie Barrière van Locaboat 
Holidays. In de komende jaren zullen 
met regelmaat grotere aantallen volgen. 
Locaboat is één van de grootste spelers 
in de charterbranche en verhuurt circa 

380 self-drive motorjachten vanuit vele 
schitterende locaties in Europa. De 
order betreft achttien jachten van het 
splinternieuwe model van de Pénichette® 
en zeven Linssen Grand Sturdy 34.9 
AC-modellen. De jachten zullen worden 
ingezet op de Locaboat-bases in 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en Ierland.

Linssen Yachts
T: 0475-439999
www.linssenyachts.com

Linssen Yachts bouwt 25 nieuwe motorjachten voor Locaboat Holidays

Watersportnieuws | Motor
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Orange Yachting is importeur geworden 
van de luxueuze trawlers van Sundeck 
Yachts. Vanaf het kantoor op de 
jachthaven in Sassenheim geeft Orange 
Yachting alle informatie over de moderne 
en geheel naar persoonlijke smaak in 
te richten motorjachten. De jachten zijn 
verkrijgbaar in lengtes van 45 tot en 
met 85 voet. De trawlers van Sundeck 
Yachts kunnen tijdens Cannes Yachting 
Festival in september worden bezichtigd. 

Wie niet zo lang wil wachten, kan een 
bezoek brengen aan de werf in Italië. 
Orange Yachting is naast dealer van 
Sundeck Yachts ook jachtmakelaar 
en vertegenwoordiger van De Antonio 
Yachts, Seabob en Gocycle.

Orange Yachting
T: 06-24805175
www.orangeyachting.nl

Sinds dit voorjaar heeft De Schiffart Yachtcharter in Terherne een Discovery 45 AC in 
haar verhuurvloot. Een primeur voor de Friese yachtcharter die als eerste verhuurder 
een Super Lauwersmeer in de vloot heeft. Hiermee kunnen huurders de praktische 
indeling, uitstekende vaareigenschappen en het veelzijdige karakter van de Super 
Lauwersmeer Discovery AC ervaren. De 13,7 meter lange Discovery AC is uitgevoerd 
in de Exclusive-uitvoering en is voorzien van zes vaste slaapplaatsen. Zowel voorin 
als achterin het schip profiteren opvarenden op dit speciaal ingerichte model van 
een volledig eigen hut, voorzien van een groot tweepersoons bed en een eigen 
badkamer. In de achterkajuit is ook een derde hut beschikbaar die is voorzien van 
een stapelbed met twee slaapplaatsen. Aan boord is alle denkbare luxe aanwezig: 
van vloerverwarming, airco, WiFi en een goede geluidsinstallatie tot TV met schotel. 
Een boeg- en hekschroef maakt het 
manoeuvreren gemakkelijk en dankzij het 
geoptimaliseerde onderwaterschip is het 
verbruik laag.  

Super Lauwersmeer   
T: 0511-442181    
www.superlauwersmeer.nl  
www.schiffart-yachtcharter.nl

Een week proefvaren met de Super 
Lauwersmeer Discovery AC
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Orange Yachting 
nieuwe importeur 
van Sundeck Yachts


