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Orange Yachting breidt diensten voor
Pardo Yachts uit

Sinds september 2017 is Orange Yachting dealer van Pardo Yachts. Om haar klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft Orange Yachting haar dienstverlening rondom
Pardo Yachts uitgebreid. De range van Pardo Yachts bestaat momenteel uit de Pardo 43
en wordt in september van dit jaar uitgebreid met de Pardo 50 en volgend jaar met de
Pardo 38. Voor het verlenen van optimale service heeft Orange Yachting recentelijk twee
servicepunten aan de Côte d’Azur opgezet: één in Golfe-Juan en één in Port Grimaud.
Deze twee servicepunten op hotspots in Zuid-Frankrijk kunnen niet alleen onderhoud aan
de jachten uitvoeren, maar bieden ook allround jachtservice aan zoals bootschoonmaak,
het vullen van de ijskast en brandstoftank, schippers en transferdiensten van en naar de
luchthaven. Naast de verkoop en service van Pardo Yachts biedt Orange Yachting ook de
mogelijkheid om vanaf Ibiza een Pardo 43 te charteren. De Pardo 43 kan zowel voor een
korte periode als voor een langere tijd gehuurd worden.
Orange Yachting | T: 071-2402969 | www.pardoyachts.nl

Twee Nimbus premières op
HISWA te water
De Vaart Yachting zal als Nederlandse
dealer van Nimbus Boats twee nieuwe
modellen presenteren op de HISWA te
water in Lelystad. Op minder dan 10
minuten reisafstand van haar showrooms
toont zij hier de Nimbus Weekender 9 (W9)
en de Nimbus Tender 9 (T9). De Nimbus
Weekender 9 is het eerste model in een
geheel nieuwe serie. De snelle weekender
is ideaal voor een gezellig weekend aan
boord en biedt slaapgelegenheid voor vier
personen. De W9 kan worden uitgerust met
een binnenboord- of buitenboordmotor.
Het tweede model dat getoond wordt, de
Nimbus Tender 9, is eveneens ruim negen
meter lang. Deze dagcruiser laat zich prima

aanpassen aan persoonlijke wensen. Net
als bij de Nimbus W9 kan er bij de Nimbus
T9 gekozen worden uit een buitenboord- of
binnenboordmotor. Het jacht is leverbaar
met drie verschillende opties voor de kap:
een havenafdekkleed, stuurstand kap of
T-Top met groot schuifdak. Het jacht heeft
een lage planeerdrempel en de kruissnelheid
ligt tussen de 20 en 35 knopen, met een
topsnelheid van ruim 40 knopen. Naast de
twee primeurs worden ook de Nimbus 365
Coupé, Nimbus 305 Coupé en Nimbus 305
Drophead getoond.

Nieuwe Maxima
730 in showroom
bij Klop Watersport

Sinds augustus heeft Klop Watersport in
Hardinxveld-Giessendam een gloednieuwe
Maxima 730 in haar showroom staan. De
tendersloep staat voor comfort, chique
uitstraling en snelheid en is helemaal
klaar voor het nieuwe vaarseizoen. De
boot is extra comfortabel door een grote
binnenruimte en een afgesloten toiletruimte.
De chique opstapjes in de achterzijde van
de boot maken het gemakkelijk om van
boord te stappen. Standaard is er een
RVS strip aanwezig als bescherming voor
het zwemplateau. Dit plateau is niet alleen
ideaal om te zwemmen, maar biedt ook
bescherming tegen de propeller van de
motor en is handig voor het beoefenen van
watersporten. Doordat de motor in de bun
gemonteerd is, zorgt dit voor een enorme
geluidsreductie. Motorisering is mogelijk tot
150 pk. Deze Maxima 730 is samen met
andere modellen van Maxima Boats ook te
zien op de HISWA te water in Lelystad.
Klop Watersport | T: 0184-612227
www.klopwatersport.nl

De Vaart Yachting | T: 0320-212341
www.devaartyachting.com
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