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Hoe vreemd het ook klinkt, een warme ‘knuffelwand’ is ook aan boord te realiseren. 
Met het Click & Go (C&G) klimaatsysteem kan dit op een eenvoudige wijze 
gerealiseerd worden in de bestaande douche- of kajuitruimte. Op de bestaande 
wand wordt een C&G-element met een dikte van 12 mm aangebracht met hierin een 
watervoerende of elektra verwarmingskabel. Deze wordt met een aluminiumplaat of 
tegelafwerking afgedekt. Dit wandverwarmingssysteem geeft optimaal comfort in de 
ruimte. Een veilige gladde wandafwerking voorkomt dat er bij eventueel zwaar weer 
verwondingen veroorzaakt worden door een aanwezige wandradiator. Daarnaast is de 
oppervlaktetemperatuur van circa 31 graden Celsius zo laag dat deze geen gevaar vormt 
voor verbranding. Het knuffelwandsysteem kan op een bestaande installatie worden 
aangesloten. Havobol, de aanbieder van het revolutionaire product, is van vrijdag 9 tot en 
met woensdag 14 februari aanwezig op Boot Holland in Leeuwarden (stand 2045). 
 
Havobol  |  T: 0226-321042  |  www.havobol.nl

Volledig CO2 neutraal 
vakantievaren met Blokhutboot

Visser Yachting 
viert 10-jarig 
bestaan met 
kortingsactie

Het eerste seizoen van de volledig elektrische boten van Blokhutboot zit er 
ruimschoots op. Vorig jaar zijn de eerste vijf nieuwe boten in gebruik genomen 
en de klanten van de Brabantse verhuurorganisatie reageren razend enthousiast. 
“Volledig CO2-neutraal vakantievaren is niet alleen goed voor het milieu, maar ook 
voor het vaarplezier. Zonder geluid heerlijk relaxed varen,” aldus Glenn Cornelissen 
van Blokhutboot.nl. Deze reacties vragen naar méér. Daarom heeft Blokhutboot deze 
winter weer een nieuwe serie schepen op stapel gezet. Komend seizoen komen er 
wederom vijf gloednieuwe schepen bij. De eerste twee schepen zijn al gereed en 
staan buiten te wachten tot het voorjaar intreedt. De andere drie schepen liggen in 
de loods voor de afbouw. Blokhutboot.nl heeft locaties in zowel de Biesbosch als in 
Heerewaarden aan de Maas. De eerste vakanties voor het vaarseizoen van 2018 zijn 
al geboekt. Wie dit jaar ook fluisterstil en CO2-neutraal vakantie wil vieren, kan via de 
website reserveren. 
 
Blokhutboot  |  www.blokhutboot.nl

TOPwindows, bekend van de kunststof scheepsramen, heeft een nieuwe 
productenrange ontwikkeld: geïsoleerde en condensvrije kunststof patrijspoorten. 
TOPwindows speelt hiermee in op de vraag uit de markt naar betrouwbare en 
duurzame patrijspoorten die ook onderhoudsvrij en condensvrij zijn. Op Boot 
Holland zal TOPwindows vanuit stand 2042 haar eerste patrijspoort presenteren. 
De patrijspoorten met luxe uitstraling zijn vanaf dit najaar leverbaar in de maten: 
375x175 cm, 375x 215 cm, 600x175 cm kogelrond en 375x175 cm kogelrond. De 
patrijspoorten worden gemaakt in zowel vaste- als klapuitvoering. Door gebruik te 
maken van UV-bestendige folie zijn ze in vrijwel elke kleur naar keuze leverbaar. De 
prijzen starten bij € 211,75 incl. BTW.

TOPwindows  |  T: 0118-436911  |  www.topwindows.nl

TOPwindows introduceert geïsoleerde 
en condensvrije patrijspoorten

Visser Yachting uit Valkenswaard bestaat 
tien jaar en dat wordt gevierd. Onder 
het motto “Een boot kopen of verkopen 
duur? Niet bij Visser Yachting!’ verkoopt 
Visser Yachting al een decennium 
boten. Dit jaar doen ze daar een schepje 
bovenop: op elke factuur verstuurd in 
2018 geeft Visser Yachting 10 procent 
korting. De jachtmakelaardij wordt geleid 
door Ben Visser, een botenfanaat pur 
sang. Ben Visser: “Zaken doen is een 
echte ‘people business’ en een kwestie 
van gunnen. Dat geldt voor elke branche, 
maar zeker voor de aan- en verkoop van 
boten. Een boot moet passen bij het 
karakter van de persoon. Daarom is het 
belangrijk dat de makelaar zowel de koper 
als verkoper begrijpt en aanvoelt. Ik wil 
juist op die basis zaken doen met daarbij 
vooraf duidelijkheid over de kosten en 
de periode dat Visser Yachting haar best 
doet voor het verkopen van de boot.” Ben 
Visser heeft brede kennis en jarenlange 
ervaring op het gebied van boottechniek. 
Daarbij is hij EMCI-gecertificeerd en lid 
van de NBMS en HISWA. 
 
Visser Yachting 
T: 06-37025442  |  www.visseryachting.nl

Werfeigenaar Nico Post is door de 
ledenvergadering van de branche-
groep Nederlandse Jachtbouw 
Industrie (NJI) benoemd tot haar nieuwe 
voorzitter. Hij heeft deze functie per  
1 januari 2018 overgenomen van Wim 
Noordegraaf die de NJI vanaf 2010 als 
technisch voorzitter heeft geleid. Post 
is directeur-eigenaar van Scheepswerf 
Wed. K. Brouwer uit Zaandam en is 
naast ondernemer, ook bestuurder in 
hart en nieren, met een passie voor het 
varen en onderhouden van traditionele 
schepen. Post wil als nieuwe voorzitter de 
onder zijn voorganger ingezette lijn van 
concrete dienstverlening en meerwaarde 
voor de leden verder uitbouwen en de 
naamsbekendheid van de NJI in de 
watersportmarkt verder versterken. 
 
NJI 
T: 030-6053344  |  www.jachtbouw.nl

‘De Knuffelwand’ presenteert zich op 
Boot Holland

Nico Post nieuwe 
branchevoorzitter 
van de NJI

EOC is een onderlinge scheepsverzekeraar zonder 
winstoogmerk. In februari is zij te vinden op Boot Holland 
in stand 4001. Daar staan diverse medewerkers klaar 
om alle voordelen van een onderlinge verzekeraar toe te 
lichten. Door continu mee te gaan met de tijd, behoort 
EOC tot de grootste scheepsverzekeraars in Nederland. 
Directeur Martin Visser: “Onze klanten weten met name 
de uitstekende voorwaarden, snelle schade-afhandeling 
en eigen expertisedienst te waarderen. Sinds 1837 
luisteren wij als onderlinge naar onze leden: zij maken 
de beslissingen binnen EOC. Naast pleziervaart- en 
beroepsvaartverzekeringen van hoge kwaliteit, heeft 
EOC een uitgebreid pakket aan eerlijk geprijsde 
aanvullende producten en diensten. EOC kan meerdere 
verzekeringen verzorgen vanuit de ‘één loket’-gedachte. 
Met de expertise-dochter en ervaren schadeafdeling 
worden EOC verzekerden daar waar nodig 24 uur per 
dag bijgestaan.” 
 
EOC  |  T: 088-6699500  |  www.eoc.nl

Onderlinge verzekeraar EOC op Boot Holland
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