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Met de VanVossen 800 Sport Runabout 
biedt VanVossen Tenders uit Steenwijk 
een nieuw tijdloos ontwerp geïnspireerd 
op de klassiekers van weleer. De boot is 
zelflozend, onderhoudsarm en gemaakt 
van zeewaardig en hoogwaardig 
aluminium. Daarbij is deze tender van 
alle luxe voorzien. Zo zijn er twee vaste 
slaapplaatsen, een koellade en een toilet 
aan boord aanwezig. Daarnaast zijn er 
diverse opties mogelijk om de tender 
naar eigen smaak aan te kleden en in 
te richten. Van 6 tot en met 8 april is de 

VanVossen 800 Sport Runabout te zien 
op de Motorboot Sneek.

VanVossen Tenders
T: 0521-520440  
www.vanvossentenders.nl

VanVossen 800 Sport Runabout op 
Motorboot Sneek

Tijdens de Paasshow bij Aquatec in Woudsend introduceert Maril haar nieuwste sloep: 
de Maril 7NXT. Kenmerkend voor de Maril 7NXT is de functionele deur in de spiegel 
die toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. De sloep is verder voorzien van 
een afsluitbare toiletruimte en in het kader van duurzaamheid is er gekozen voor een 
afwerking met veel kunstteak. Optioneel is de boot uit te voeren met een (zonne)bed, 
koelkist, spoelbak en kooktoestel. Daarnaast kan de sloep volledig naar wens worden 
aangekleed. De breedte van de 7NXT gecombineerd met het vlakke onderwaterschip 
zorgen voor veel stabiliteit en vaarcomfort. De Paasshow wordt gehouden op vrijdag 
30 maart, zaterdag 31 maart en maandag 2 april. Naast de nieuwe Maril liggen ook 
alle andere modellen van Antaris, Makma en Maril klaar voor een bezichtiging of 
proefvaart.

Maril     | T: 0514-596270     | www.maril.nl

Op Boot Düsseldorf 2018 introduceerde 
Pirelli Speed Boats haar nieuwste 
J-serie jet tenders. De J33 is het eerste 
model dat het bekende Italiaanse merk 
in Düsseldorf aan het grote publiek 
presenteerde. BestBoats International 
Yachtbrokers in Roermond is sinds 
januari de exclusieve dealer voor de 
Benelux en het Duitse Roergebied voor 
Pirelli Tenders en Ribs. De eerste Pirelli 
Jet Tenders liggen vanaf eind maart bij 
BestBoats’ permanente verkoophaven 
Boulevard Nautique Roermond, nabij het 
Designer Outlet Center. Van donderdag 
29 maart tot en met zondag 1 april 
organiseert BestBoats een openbaar 
testweekend, waarbij bezoekers onder 
meer met de nieuwe Jet Tenders van 
Pirelli een proefvaart kunnen maken. 
De J-serie is opgebouwd uit een aantal 
standaardmodellen die opvallen door 
de rijke standaarduitrusting, de stijlvolle 
kleurcombinaties en de kwalitatief 
hoogwaardige gelcoat en stoffering. 
Tegen meerprijs kunnen alle Jet Tenders 
van Pirelli op een groot aantal punten 
worden gepersonaliseerd.

BestBoats International Yachtbrokers
T: 0475-743705
www.pirelli.bestboats.nl

Test de Pirelli 
Jet Tenders bij 
BestBoats in 
Roermond

Onthulling nieuwe Maril 7NXT  
op Paasshow
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