Artikel | Jachtmakelaar in de spotlight

Shipcar Yachts: Méér dan een jachtmakelaar
Met meer dan 25 jaar ervaring is
Shipcar Yachts één van de grotere
watersportbedrijven in de Benelux. Het bedrijf
begon als importeur van Renken speedboten
in Europa, maar kreeg ook steeds vaker
aanvragen voor luxe motorjachten. Inmiddels
is het bedrijf in Kudelstaart uitgegroeid tot
een volwaardige jachtmakelaardij met een
interessant aanbod van ruim vierhonderd
sportboten en motorjachten en uitgebreide
servicemogelijkheden.
Altijd paraat

Belangrijk speerpunt is het ‘ontzorgen’
van de motorjachteigenaar. Hiervoor heeft
Shipcar een serviceteam klaarstaan. Vrijwel
alle onderhoudswerkzaamheden kunnen
door dit team worden uitgevoerd: van de
jaarlijkse beurt tot het repareren van een
kachel aan boord. Het wrappen van de
boot (een boot volledig inpakken in folie),
het aanbrengen van een leder interieur,
schilderwerk en zelfs een totale restyle of
refit behoren tot de mogelijkheden.
Het hoge serviceniveau start al direct
bij aankoop. Henry van Gerve van
Shipcar licht toe: “Elke bij Shipcar Yachts
aangekochte boot wordt met veel zorg
vaarklaar gemaakt. Dit betekent dat er
een algehele keuring op de boot wordt
uitgevoerd. De boot wordt dan op alle
facetten gecontroleerd en waar nodig
gerepareerd. Hierdoor weet u zeker dat
u een boot koopt waar u de komende
tijd alleen van hoeft te genieten. Wanneer
uw schip opnieuw aan service toe is,

belt u ons. Zo heeft u te maken met één
contactpersoon en dit is gemakkelijk voor
u en voor ons.” Geen wens lijkt daarbij te
gek. Dient de boot te worden gepoetst,
dan is dat voor Shipcar gemakkelijk te
organiseren. Maar ook complexere zaken
als de verzekering, het transport en de
verzorging van een ligplaats in binnen- of
buitenland neemt Shipcar op verzoek uit
handen van de klant.

Service in het buitenland

Naast de diensten binnen Nederland
biedt dit bedrijf ook service in het
buitenland. “Dit betekent in het kort dat
wanneer u een schip in bijvoorbeeld
Spanje of Frankrijk hebt liggen, deze
volledig onder Nederlandse expertise
wordt onderhouden,” aldus Van Gerve.
Dit heeft meerdere voordelen. Zo wordt
een eventuele taalbarrière omzeild en
weet de jachteigenaar dat de genoemde
werkzaamheden ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd. Van Gerve: “Ons
serviceteam rijdt door heel Europa op
weg naar uw schip.” Enkele voorbeelden
van bootrefits zijn te vinden op
www.shipcardesign.nl. Het jachtaanbod is
te vinden op www.shipcaryachts.nl.
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