ShareFocus

DEELEIGENDOM VAN BOTEN - AANBIEDINGEN
Door samen met andere watersporters een
boot te kopen of door gebruik te maken van
een vaarabonnement deelt u niet alleen de
boot, maar ook de lasten. In deze rubriek
ShareFocus vindt u adressen voor gedeeld
bootbezit, onderhuur, fractional ownership en
collective ownership.
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Nautishare
Happy Sailing, No Worries!
Nautisch Kwartier Stavoren
Hellingspad 9-13
8715 HT Stavoren
T: +31 (0)514-682345
E: info@nautischkwartier.nl
www.nautischkwartier.nl
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NetYachting
Oud Eemnesserweg 5L
3741 MP Baarn
T: +31 (0)35-5425223
E: info@netyachting.com
www.netyachting.com

Zorgeloos zeilen op een nieuwe
Jeanneau Sun Odyssey 349 voor
25% van de prijs! Vier eigenaren
investeren ieder 40.000 euro.
Kosten “all inclusive” à € 225,-/
mnd. Nautishare beheert het jacht
en regelt alles. Het gebruik wordt
geagendeerd. Na vijf jaar wordt
het jacht verkocht en wordt de
restwaarde onder de deelnemers
verdeeld. Voor een kleine
investering heeft u maximaal
zeilplezier en minimale zorgen!
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Jachtbouw en Scheepstechnische Dienst
Gebroeders van Enkhuizen
Strânwei 11
8754 HA Makkum
T: +31 (0)515-232665
E: info@gebrvanenkhuizen.nl
www.gebrvanenkhuizen.nl
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com

Alle jachten van Gebroeders van
Enkhuizen kunnen naar wens in
deeleigendom gebouwd worden,
hiervoor gelden de ‘Boatshare
Hiswa Voorwaarden’.
Om ook na de oplevering
zorgeloos van het jacht te kunnen
genieten bieden wij een zeer
uitgebreid servicepakket aan voor
een optimaal gebruik van alle
eigenaren.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995

De vloot
13 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.

Bij NetYachting deelt de eigenaar
een boot met maximaal 5
vaste gebruikers. Het flexibele
reserveringssysteem zorgt voor
een optimale en eerlijke verdeling
van vaartijd. Intake, instructie,
onderhoud & reparaties, alles
geregeld voor een vaste kostprijs.
NetYachting betekent varen
voor minder kosten van eigen
bezit zonder het gedoe. Boeken,
Inchecken, Genieten!
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Een eigen boot
te duur?
Deel de boot en de kosten met
andere watersporters!
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