Watersportnieuws | Motorboten

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Jachtmakelaars:
verkoop gebruikte
motorjachten
met tien procent
gestegen
Uitbreiding Linssen Yachts
dealernetwerk in Friesland en Italië
Om zowel de nationale als de internationale groei te versnellen heeft Linssen
Yachts twee nieuwe exclusieve dealers aangesteld. Yachtstrade is de nieuwe
vertegenwoordiger voor Italië. Nautisch Kwartier Stavoren is aangewezen als dealer
voor het gehele programma van motorjachten voor Noord-Oost Nederland. Yvonne
Linssen, commercieel directeur: “Klanten uit de provincies Friesland en Groningen
hebben we tot nu toe vanuit de werf in Maasbracht prima kunnen bedienen. Velen
van hen hebben de weg naar Limburg gevonden. Door regelmatige deelname aan
Motorboot Sneek hebben we echter gemerkt dat een lokale Linssen-partner een
positieve bijdrage kan leveren. In Nautisch Kwartier Stavoren hebben we deze
partner gevonden. Met een bijzonder fraaie locatie direct aan het IJsselmeer en
uitstekende faciliteiten op het gebied van service en onderhoud is dit een belangrijke
toevoeging aan ons omvangrijke dealernetwerk.” Over de Italiaanse dealer zegt
Yvonne Linssen: “In Italië hebben we geruime tijd geen distributeur gehad. We zijn
dan ook zeer blij met Gianni Catto van Yachtstrade als nieuwe vertegenwoordiger
voor ons merk.”
Linssen Yachts | T: 0475-439999 | www.linssenyachts.com
Nautisch Kwartier Stavoren | T: 0514-682345 | www.nautischkwartier.nl

De verkoop van gebruikte motorjachten
steeg in het eerste kwartaal van 2018
met maar liefst tien procent ten opzichte
van het eerste kwartaal van 2017.
Dat melden jachtmakelaars die zijn
aangesloten bij de Nederlandse Bond
van Makelaars in Schepen (NBMS) en
HISWA Vereniging, brancheorganisatie
van de watersport. “De stijging van de
verkoop van het aantal motorjachten
zien we niet terug bij de verkoop van
het aantal zeiljachten,” zegt Harald
Falkeisen, voorzitter van de NBMS. “Een
andere indicatie van een aantrekkende
markt is dat het verschil tussen vraagen verkoopprijs steeds kleiner wordt.”
De gemiddelde tijd dat een jacht te koop
staat is een klein jaar. Open boten zoals
sloepen en speedboten wisselen echter
sneller van eigenaar. De gegevens
voor dit onderzoek zijn verzameld via
NLyachts.com, een gezamenlijk initiatief
van de gecertificeerde jachtmakelaars
die zijn aangesloten bij HISWA
Vereniging en/of NBMS.
NLyachts | www.NLyachts.com

Younique Yachts maakt Feadship
uit 1938 als nieuw
Younique Yachts werkt momenteel aan
een prachtige Feadship. Het 15 meter
lange jacht is afkomstig uit 1938 en wordt
met een grootscheepse renovatie weer
als nieuw gemaakt. Dit is het tweede
schip dat volgens het concept ‘Legends
Reborn’ een nieuw leven krijgt. Vorig
jaar scoorde Younique Yachts met de
‘reïncarnatie’ van een Swan 48 uit 1972.
Het schip werd compleet leeggehaald en
op basis van het polyester casco volledig
opnieuw opgebouwd tot een modern
schip. Ook de Feadship wordt flink onder
handen genomen, zowel van binnen
als van buiten. “Aan de mooie jachten
van vroeger moet soms wat worden

verbouwd. Er zijn vaak veel extra liefde,
verzorging en slimme designoplossingen
nodig, maar dat doet niets af aan hun
karakter en schoonheid,” aldus Peter
Melchers van Younique Yachts. Ook bij
deze Feadship werken de jachteigenaar
en Younique Yachts weer actief samen
en laat Younique Yachts zich inspireren
door de wensen en dromen van de
jachteigenaar.

Younique Yachts | T: 06-40217423
www.younique-yachts.com
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