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Kunstgalerie viert
tienjarig bestaan
met gratis
passantenligplaats
in Marina Makkum

Kuiper verzekert ook duurdere jachten
Eigenaren van jachten met een waarde van meer dan € 500.000,- kunnen hun
kostbare bezit niet meer overal verzekeren. Veel verzekeraars haken af bij deze grens.
Kuiper Verzekeringen uit Heerenveen echter niet. Het in watersportverzekeringen
gespecialiseerde bedrijf kan de jachteigenaar vrijwel zeker een passende oplossing
bieden. Of het nu om (snelle) motorjachten, zeiljachten of klassieke jachten gaat.
Directeur Jacco Kuiper: “Door onze expertise in alle segmenten van de pleziervaart
hebben wij ruime mogelijkheden voor een goede verzekering. Met name de capaciteit
in de markt voor het verzekeren van schepen boven € 500.000,- is gering. Wij kunnen
de eigenaren van deze jachten uitstekend helpen hun schip op een deskundige en
betaalbare wijze te verzekeren.”
Kuiper Verzekeringen | T: 0513-614444 | www.kuiperverzekeringen.nl

Drie jaar verlenging voor
EOC-Traditionele Schepen Beurs
Na een succesvolle eerste EOCTraditionele Schepen Beurs in november
2016, heeft de hoofdsponsor EOCScheepsverzekeringen samen met de
organisatie van de Traditionele Schepen
Beurs besloten een 3-jarig contract aan
te gaan. De EOC-Traditionele Schepen
Beurs heeft hiermee voldoende zekerheid
om ten minste voor de komende drie
jaar voort te bestaan. In het tweede
weekend van november 2016 stond
gebouw 66 op Willemsoord vol met
stands van scheepsleveranciers,
stichtingen en verenigingen ter behoud
van het traditionele vaartuig, makelaars
en maritieme boekenverkopers. In de

museumhaven van Willemsoord lagen vele
schepen die bezocht konden worden. De
tweede EOC-Traditionele Schepen Beurs
staat gepland voor 10, 11 en 12 november
2017. Wederom het tweede weekend
van november. Met dit vaste weekend
hoopt de organisatie een traditie te
creëren waarbij alle liefhebbers van water,
watersport en traditionele schepen elkaar
treffen in Den Helder.

Kunstenaar Marco Käller viert het
tienjarig bestaan van zijn galerie in
Marina Makkum op een originele wijze.
Wie zijn werk koopt voor minimaal € 35,krijgt een gratis overnachting met de
boot in de jachthaven. Reserveren kan
bij de havenmeester via marifoonkanaal
31 of telefoonnummer 0515-232828.
Meld daarbij dat u mogelijk gebruik
gaat maken van de actie van Gallery
Marco Käller. Leg de boot aan op de
toegewezen plaats en bezoek de galerie.
Na aankoop van een kunstwerk ter
waarde van minimaal € 35,- ontvangt u
een voucher. Deze voucher kan worden
ingewisseld bij het havenkantoor waarna
de overnachting gratis is. De actie loopt
tot eind augustus 2017. Bezoekers
kunnen hier éénmalig gebruik van
maken.
Gallery Marco Käller
T: 06-21851634
www.kaller.nl

EOC-Traditionele Schepen Beurs
T: 088-6699500
www.eoc.nl

YachtFocus Magazine 153 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

nieuwe zeilboten | 27

