CharterFocus
Overzicht van jachtverhuurders

De mogelijkheid om van het unieke vaarplezier te genieten zonder zelf een jacht te
hoeven bezitten. Deze bedrijven helpen u
bij de ideale invulling van uw vaarvakantie
of vaaruitje.
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Centerpoint Charters
Syl 12, 8493 LL Terherne
T: +31 (0)515-426642
E: info@centerpoint.nl
www.centerpoint.nl
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De vloot
Motorboten, motorjachten en
sloepen in verschillende modellen
en prijzen.
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Heech by de Mar is het grootste
gespecialiseerde bedrijf voor
Platbodemjachten in Nederland.

Heech by de Mar
De Draei 37, 8621 CZ Heeg
T: +31 (0)515-442750
E: info@heechbydemar.nl
www.heechbydemar.nl
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De vloot
27 Platbodemzeiljachten van 2 tot
12 personen. 3 unieke Motorboten
van 2 tot 6 personen.
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Niet bij ons!

Le Belle Charters
Strandweg 2
1131 PM Volendam
T: +31 (0)299-406019
E: info@lebellecharters.com
www.lebellecharters.com
De vloot
13 verschillende zeiljachten
voor 6 of 8 personen.
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Jachtcharter Hoekstra
Feantersdyk 10
9264 TN Earnewâld
T: +31 (0)511-539292
E: info@hoekstra-jachtcharter.nl
www.hoekstra-jachtcharter.nl
De vloot
13 kruisers van 7.80 m. voor
2 pers. t/m 14.50 m voor 9 pers.

De kruisers zijn mooie en
praktische ingedeelde stalen
kruisers. Onze jachten zijn speciaal
gebouwd voor verkenning van de
binnenwateren. Vanuit het hart
van Friesland, Earnewâld, bent u
gelijk in het nationaal park ‘de Alde
Feanen’. Van daaruit kunt u door
heel Friesland, Groningen en/of
Drenthe varen.
Geen ervaring? Geen probleem!
U krijgt gratis uitleg over de boot en
een gratis proefvaart.
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Jachtverhuur P.A. van der Laan

Huur zorgeloos
de fijnste jachten

Vrouwgeestweg 71
2481 KM Woubrugge
T: +31 (0)172-518113
E: info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl
zeiljachtverhuur
cwo zeilschool

De vloot
jachtservice
21 schepen
van 2 tot 8 pers.
evenementen
Voor onervarenen
en gevorderden.
Untitled-1 1
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Bijko Watersport
Koningsweg 4, 8861 KN Harlingen
T: +31 (0)517-415116
E: info@bijko.nl
www.bijko.nl
De vloot
Twee luxe Carline-jachten van
10 en 11 meter en een ‘oldtimer’
boot van 8 meter.
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Een ontspannen vakantie in
Friesland begint bij Bijko. We
zijn geen grote bootverhuurder
en nemen daardoor de tijd
voor u. Ook voor een gedegen
instructievaart. Onze Carline’s
(2 tot 6 pers.) zijn gemakkelijk
te besturen en voorzien van alle
gemakken. Met de ‘oldtimer’ (2-4
pers.) kunt u door haar geringe
doorvaarthoogte bijna overal
komen.
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Tornado Sailing
De Stienplaat 5a
8754 HE Makkum
T: +31 (0)515-559260
E: info@tornado-sailing.nl
www.tornado-sailing.nl
De vloot
Luxe en sportieve polyester Delphia
zeiljachten en motorjachten.

Wij hebben een voor Nederland
unieke vloot zeiljachten en
motorjachten bestaande uit jonge
schepen (2009 t/m 2016). U vindt
ons in Makkum, op 20 minuten
van de sluizen Kornwerderzand,
zo heeft u de Waddenzee ook voor
een weekend al binnen vaarbereik.
Even een weekend of midweek
naar Texel, Vlieland of Terschelling.
Gewoon doen!
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Wij bieden watersporters een
onbezorgde vaarvakantie aan
op onze prachtige en goed
onderhouden huurvloot. De
huurvloot bestaat uit zeiljachten
en unieke motorboten en zijn van
6.65 tot 14.50 meter (vaarbewijsvrij)
en geschikt van 2 tot maximaal 12
personen.

Een eigen zeiljacht duur?
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Botenverhuur Friesland? Bij
Centerpoint Charters kunt
u terecht voor comfortabele
motorboten en luxe motorjachten
voor een bootvakantie in Friesland
en Overijssel. Met het gezin of
met vrienden een paar dagen over
de Friese wateren zwerven, uw
mobiele onderkomen altijd dichtbij
en voorzien van alles wat u
nodig heeft voor een ontspannen
verblijf - bij ons vindt u zeker de
passende boot.
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Jachtverhuur Cornelissen
Waaldijk 23
6691 MB Gendt
T: +31 (0)481-421255
E: info@jachtchartercornelissen.nl
www.jachtchartercornelissen.nl
De vloot
7 motorjachten van 8.50 tot 14.00
meter. Op eigen werf gebouwd.

Wij bieden u de keuze uit
verschillende
type
Als u wél graag een
eigenjachten, onder
jacht wilt,
maarBavaria.
niet
andere
van

voldoende tijd heeft om er
regelmatig gebruik van te
maken, dan
is ons Buy andzijn klasse
Onze
zeiljachten
Charter concept echt iets
schepen
die alles aan boord
voor u.

hebben, zowel met betrekking

Naast
aantrekkelijke
tot een
comfort
als nautische techniek
korting op de aanschaf van het
enontvangt
veiligheid.
De
zeilboten zijn
schip
u ook nog
eens
zeer compleet en brandschoon.
verhuuropbrengsten.
Zo wordt een eigen zeiljacht
bezitten wel heel aantrekkelijk!

Zelf varen op een motorjacht. Ook
mogelijk zonder ervaring. Vooraf
instructies + vaarles. Onze afvaart
is in Woubrugge
(ZH), midden
m
nda
ole
in hetaringrootste
waterrijkste
av
m
gebied van Nederland. Een
Bel of e-mail ons voor meer
ideaal
uitgangspunt voor diverse
informatie en een
routes
afwisselend
door de
persoonlijke
offerte.
natuur (Westeinder Plassen,
Le Belle Charters Nieuwkoopse
Kagerplassen,
Marina Volendam
Plassen
etc.) en historische
0299-406019
info@lebellecharters.com
steden
(zoals Haarlem, Gouda,
www.lebellecharters.com
Delft en Amsterdam).
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Workumer Jachtverhuur
Parallelwei 7, 8711 CH Workum
T: +31 (0)515-745566
E: verhuur@workumerjachthaven.nl
www.workumerjachtverhuur.nl
De vloot
Verschillende Doerak en
Hellingskip motorboten voor
2 tot 6 personen.
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Hart van Friesland
Eastwei 8
8624 TG Uitwellingerga
T: +31 (0)515-559444
E: info@hartvanfriesland.nl
www.hartvanfriesland.nl
De vloot
2x Valkkruiser 12.60, 4-6 pers,
met boeg- en hekschroef.
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Waterland Yacht Charter
Galgeriet 5, 1141 GA Monnickendam
T: +31 (0)299-652000
E: info@waterlandyacht.nl
www.waterlandyacht.nl
De vloot
24 verschillende zeiljachten,
Dehler, X-Yacht, J/Boats en Dragonfly,
van 2-8 personen, 5 tot 14m.
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Varion Jachtverhuur
Smidskade 16
2461 TR Ter Aar
T: +31 (0)6-54737975
E: info@varionjachtverhuur.nl
www.varionjachtverhuur.nl
De vloot
Cantia 31 Launch

Workumer Jachtverhuur verhuurt
goed onderhouden motorboten
die - mede dankzij de lage
doorvaarthoogte - uitstekend
geschikt zijn om de Friese meren
te ontdekken. Daarbij zijn deze
zeer stabiele en ruime boten ook
voor een onervaren schipper
goed te besturen. U vindt ons
in de Workumer Jachthaven, de
ideale uitvalbasis om het Friese
merengebied te verkennen.

Met Uitwellingerga, een pittoresk
dorpje nabij Sneek, als startpunt
en de open verbinding naar onder
meer Grou, Prinsenhof, Terherne,
Lemmer en het Heegermeer ligt
Friesland aan uw voeten! Zonder
bruggen en sluizen. Daarbij bieden
we ruime parkeergelegenheid,
geven we altijd een persoonlijke
instructie en zorgen we dat de
koffie klaar staat. Kortom: een
optimale vakantiebeleving.

Hét adres voor sportief en riant
vakantie vieren! Als familiebedrijf
bieden wij al 30 jaar zeiljachten
van Dehler, X-Yacht, J/Boats
en Dragonfly. Onze schepen
zijn prima onderhouden, zeer
compleet met uitgebreide
kombuis- en navigatieuitrusting,
zijn brandschoon en liggen
punctueel voor u klaar op de
afgesproken tijd. Vaargebied:
IJsselmeer, Waddenzee,
Noordzee & wedstrijdzeilen op
aanvraag.

Uw vaarvakantie start in Ter Aar,
centraal tussen de Hollandse
Plassen. Een unieke locatie.
Prachtige natuur is af te wisselen
met een bezoek aan steden
als Haarlem, Delft, Leiden
of Amsterdam. Of u nu een
weekend of meerdere weken
boekt er is altijd een fantastische
tocht te maken! Varion
Jachtverhuur werkt nauw samen
met Vedette Jachtbouw.

30-12-2010 12:57:38

Jachtverhuur Cornelissen in
Gendt is gelegen aan de Waal,
bij de kop van Pannerden, tussen
Arnhem en Nijmegen in. Bevaar
het Gelderse Poort-gebied met
directe aansluiting met de Maas,
Pannerdensch kanaal, Nederrijn,
IJssel en Lek. De boten zijn
geschikt voor het bevaren van alle
binnenwateren van Nederland en
op aanvraag België. Ook kunt u
bij ons terecht voor onderhoud en
stalling.
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Jachtmakelaardij De Maas
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
T: +31 (0)418-663236
E: info@jachtmakelaardij-demaas.nl
www.jachtmakelaardij-demaas.nl
De vloot
Sloepen.

In een open sloep genieten van
al het moois wat de natuur u te
bieden heeft. Varend vanaf onze
thuisbasis in Alem (45 km van
Nijmegen, 50 km van Eindhoven
en 15 km van Den Bosch) kunt
u onder meer naar verschillende
recreatiegebieden zoals de
Zandmeren of de Lithse Ham.
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