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Deze zomer goedkoop een YAM scoren? Torenvliet Yamaha Center Amsterdam geeft 
nu extra zomervoordeel op de YAM boot-motorcombinaties. Een YAM boot is een 
gebruiksvriendelijke kleine plezierboot en is hiermee ideaal voor een dagje recreëren met 
het gezin op het water. De boten staan bekend om hun eenvoudige en stoere ontwerp, 
het gebruiksgemak en de verrassende prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij is een YAM 
boot gemakkelijk mee te nemen in de caravan of camper. Er is keuze uit 11 modellen 
en per model kan er uit diverse Yamaha motoren gekozen worden. Het zomervoordeel 
is uitsluitend geldig bij aankoop van een YAM boot-motorcombinatie, kan niet worden 
gecombineerd met andere acties en geldt zolang de voorraad strekt.

Torenvliet Yamaha Center Amsterdam  
T: 020-6737791 
www.yamahacenteramsterdam.nl

YAM Zomerdeal bij Torenvliet  
Yamaha Center Amsterdam

Begin mei werd in het Italiaanse Viareggio 
de nieuwe Anvera 48 geïntroduceerd. 
De Anvera 48 is een volledig in carbon 
gebouwde high tech powerboat van 
14,50 meter lang en met een maximale 
breedte van 4,91 meter. Het innovatieve 
jacht is getekend door Aldo Drudi en 
wordt gekenmerkt door twee speciale 
vleugelvormige dakstijlen. Spectaculair 
is het achterdek: de kuipwanden zijn 
neerklapbaar waardoor het achterschip 
transformeert tot een beachclub met 
indrukwekkende afmetingen. Net als 
de Anvera 55 is de Anvera 48 een 
technologisch hoogstandje waardoor 
het jacht opzienbarende prestaties 
levert en een nieuwe manier van 
vaarbeleving biedt. Met de Anvera 
48 heeft LG-Yacht opnieuw zijn 
innovatieve filosofie toegepast door het 
jacht volledig in koolstofvezel (carbon) 
te bouwen. Ten opzichte van de 
traditionele glasvezelconstructies hebben 
koolstofvezelconstructies een grotere 
weerstand en zijn ze een stuk lichter. 
Daarbij is de boot efficiënter, zuiniger en 
minder vervuilend. Orange Yachting uit 
Sassenheim is dealer van de Italiaanse 
Anvera jachten. 

Het aanbod op YachtFocus.com wordt 
niet alleen groter, maar ook steeds 
diverser. Om haar bezoekers gemakkelijk 
en snel het gewenste bootaanbod te 
tonen investeert YachtFocus continu in 
haar zoekfuncties. De grootste botensite 
van Nederland maakte al onderscheid 
tussen onder meer motorjachten, 
zeiljachten, speed- en sportboten, 
sloepen, plat- en rondbodems, 
klassieke en traditionele motorjachten, 
motorzeilers, RIB’s en opblaasboten, 
multihull zeil- en motorboten en 
woonboten. Daar is sinds kort de 
categorie ‘Jetski en waterscooter’ 
aan toegevoegd. Hiermee kan uit het 
aanbod van bijna 13.000 vaartuigen 
eenvoudig een selectie worden gemaakt 
van alle nieuwe en tweedehands jetski’s 
en waterscooters die te koop worden 
aangeboden op YachtFocus.com.

Nieuwe High 
Tech Powerboat: 
de Anvera 48

Nieuw op YachtFocus.com: selecteren  
op jetski’s en waterscooters
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