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Bayliner breidt VR-serie uit met Extra voorraad
Sea Ray 2019
Bayliner VR6 Cuddy
modellen bij
Kempers
Watersport

Voor 2019 introduceert Bayliner twee
nieuwe modellen: de Bayliner VR6 Cuddy
inboard en outboard. De nieuwe Bayliner
VR6 Cuddy is hiermee beschikbaar
met binnenboordmotor of buitenboordmotor. De nieuwkomers zijn een uitbreiding op
de populaire VR-serie die drie jaar geleden geïntroduceerd werd in twee verschillende
lengtes. Inmiddels bestaat de serie uit tien modellen in drie lengtematen. Met de
introductie van de VR6 Cuddy komt Bayliner met een model die zijn voorganger, de
Bayliner 642 Cuddy, vervangt. Dit type werd sinds 2014 geproduceerd en was volgens de
makers toe aan een opvolger die net iets meer te bieden heeft. De VR6 Cuddy heeft een
lengte van 6,82 meter en is 2,45 meter breed. Ze weegt 1.690 kg en de brandstoftank
heeft een inhoud van 132 liter. De boot is geschikt voor maximaal 9 passagiers. Andere
kenmerken zijn het geïntegreerde zwemplateau, de ruime U-vormige loungezit met
draaibare bestuurdersstoel, de ruimere kajuit met optioneel een hoogslaper en de in de
motorruimte geïntegreerde biminitop die uit te breiden is met voor-, zij- en achterramen.
Standaard zijn er veel verschillende mogelijkheden om de boot te personaliseren zoals
kleurkeuzes voor de romp, striping en het interieur.
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T: 020-6947527 | www.hollandsport.nl
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Drie jet-tenders en Pirelli Rib 880L
nu te bezichtigen in Roermond
Sinds 2018 is Best Boats International
Yachtbroker uit Roermond importeur
voor Pirelli tenders en speedboats. In
samenwerking met producent Tecnorib,
officieel licentiehouder voor de merken
Pirelli en P., is gedurende Boot Düsseldorf
de geheel nieuwe lijn exclusieve jet-tenders
getoond – welke varieert in lengte van
2,9 meter tot en met 4,5 meter – van
Pirelli. Nu zijn de jet-tenders J29, J33 en
J39 in eigen land te vinden, namelijk in
de Outdoor Showroom van Boulevard
Nautique Roermond. Ook de Pirelli Rib
880L ligt hier klaar voor een proefvaart.
De modelreeks van de jet-tenders startte
met de 4-persoons J33, waarna recent
de 3-persoons J29, de 5-persoons J39
en de 7-persoons J45 volgden. Het idee

is dat deze tenders niet alleen gemakkelijk
middels davits achterop een jacht
meegenomen kunnen worden, maar dat
deze ook in tendergarages passen van
vele merken jachten. Daarnaast kunnen
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Kempers Watersport heeft extra voorraad
van Sea Ray 2019 modellen ingekocht.
Bart Kempers legt uit waarom: “Wij willen
dat onze klanten het volledige vaarseizoen
plezier van hun nieuwe Sea Ray kunnen
hebben. Daar komt bij dat de klanten nu
kunnen profiteren van het zeer gunstige
prijsverschil dat ontstaat door de (deels)
Europese productie van deze Amerikaanse
kwaliteitsboten.” Door de productie in
Europa vallen deze modellen niet onder
de 25% importheffing van Trump in de
EU. Daarbij wordt het relatief kostbare
zeetransport van de Verenigde Staten
naar Europa uitgespaard. Sea Ray wordt
in Nederland vertegenwoordigd door
Kempers Watersport en Holland Sport
Boat Centre.
Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl

de boten uiteraard ook afzonderlijk als
dagjesboten gebruikt worden.
Best Boats International Yachtbroker
T: 0475-743705 | www.bestboats.nl
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