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Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland 
nu ook dealer van Nerea NY24

Lemmer Yachting officieel verkoper van 
Moonday Yachts

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland is 
nu ook vertegenwoordiger van de Nerea 
NY24 van het Italiaanse Nerea Yachts. Dit 
is een aanvulling op het huidige aanbod 
bestaande uit de nieuwbouwboten van 
Timeless Yachts en Nord Star en de jachten 
uit de jachtmakelaardij. “De Nerea NY24 
is werkelijk uniek op de Nederlandse wateren dankzij het originele design,” aldus Mark 
Offringa en Peter Wiersma van Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland. De NY24 is ideaal 
om een dag met familie of vrienden op het water door te brengen. Daarbij is de NY24 
ook geschikt als tender bij een superjacht. De 7,35 meter lange NY24 combineert een 
modern en tijdloos ontwerp met een grote leefbaarheid en is daarbij zeer zeewaardig. 
De open kuip kan worden uitgerust met twee ladekoelkasten, een verborgen gootsteen 
en een kachel om extra comfort te garanderen. De comfortabele cabrio cockpit is het 
kloppende hart van de boot en wanneer de tafel wordt verlaagd, verandert deze ruimte in 
een uitnodigend zonnebed. Daarbij biedt de boot ook slaapgelegenheid. 

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland  |  T: +31 (0)515-745560  |  www.jachtmakelaardijzwf.nl

Antifouling 
Vergelijker helpt 
milieubewuste 
schippers
Om onbezorgd van de natuur te kunnen 
blijven genieten, moeten watersporters 
er samen voor zorgen dat het vaarwater 
schoon blijft. Keuzes bij het onderhouden 
van de boot maken hierin een groot 
verschil. Milieu Centraal, HISWA en Varen 
doe je samen! maakten samen een 
aantal handige tools voor booteigenaren, 
waaronder de Antifouling Vergelijker. 
Antifouling gaat aangroei van algen en 
schelpen tegen. Maar antifoulingverf met 
koper of zink is giftig voor planten, dieren 
en mensen. Er zijn milieuvriendelijke 
alternatieven. De vergelijker toont de 
verschillende opties en moet de keuze voor 
een minder milieubelastende oplossing 
vergemakkelijken. Welk alternatief geschikt 
is, hangt af van de ligplaats, het vaargebied, 
gebruik en type boot. De praktische 
vergelijker is samen met een nuttige video te 
vinden op de website van Milieu Centraal.

Milieu Centraal
www.milieucentraal.nl

Lemmer Yachting is sinds het voorjaar 
van 2019 officieel verkoper van Moonday 
Yachts. Friese nuchterheid wordt hiermee 
gekoppeld aan Mediterraans genieten op 
het water. Moonday Yachts onderscheidt 
zich al ruim 25 jaar op de Europese markt 
met karakteristieke en luxe sportboten, 
sloepen en motorjachten in een passende 
prijs-kwaliteitverhouding. De sportieve boten 
lenen zich goed voor het Middellandse 
Zeegebied, maar ook voor de recreatiemarkt 

in Noord-Europa. Ze zijn standaard 
compleet uitgerust en verkrijgbaar in diverse 
kleuren. Daarbij kunnen de boten verder 
worden gepersonaliseerd met opties en 
accessoires. De showroom is te vinden op 
Klaaskamp 3a in Lemmer.

Moonday Yachts NL
T: +31 (0)514-594233
www.moondayyachts.nl
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