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Cannes Yachting Festival brengt groot zeiljachtenaanbod samen in Port Canto
Deze 2019-editie van Cannes Yachting Festival worden alle zeilboten,
monohulls en multihulls samengebracht in één haven. Gedurende
de beurs zijn meer dan honderd zeilboten in Port Canto te vinden.
Hiermee heeft de Franse botenbeurs ‘s werelds grootste in-water
tentoonstelling voor grote zeilboten in handen. Naast de zeiljachten
zijn in Port Canto ook de tweedehandsboten van 22 meter en
langer en de funtoys te vinden. De andere haven, Vieux Port, wordt
toegespitst op motorjachten en lifestyle producten. Een gratis

pendeldienst, zowel op zee als op het vasteland, zal de twee havens
met elkaar verbinden. Cannes Yachting Festival wordt gehouden van
10 tot en met 15 september 2019 en YachtFocus is erbij om haar
septembernummer uit te delen. Op de beurswebsite is een video te
zien met een indrukwekkende impressie van het ‘zeiljachten-walhalla’
in Port Canto.
Cannes Yachting Festival | www.cannesyachtingfestival.com

Connect Yachtbrokers viert éénjarig bestaan
Connect Yachtbrokers heeft een succesvol openingsjaar achter de rug. Jachtmakelaar Pim
van Putten verkocht ruim 35 schepen en ging twee dealerschappen aan. Met Viko Yachts
brengt hij een Pools zeiljachtenmerk met sportieve zeilboten met concurrerende prijzen op de
Nederlandse markt. Daar tegenover staan de hoogwaardige en eigenzinnige modellen van
het Duitse Bente Yachts. Om de eerste verjaardag te vieren heeft Connect Yachtbrokers een
actie bedacht: wie zijn of haar schip deze zomer bij deze jachtmakelaar in bemiddeling legt
ontvangt bovenop het promotiepakket een gratis wasbeurt met Riwax Waxshampoo voor in
verkoopname. De bijbehorende actiecode is YF2019. Een overzicht van de reeds verkochte
boten is te zien op pagina 37 van dit magazine.
Connect Yachtbrokers | +31 (0)228-202030 | www.connectyachtbrokers.nl

Flinke korting op Volvo Penta-schroeven bij Jachthaven Noordschans
De motoren van Volvo Penta hebben hun betrouwbaarheid en
efficiency in de hele zeilwereld bewezen. Met meer dan dertig jaar
dealerschap weet het team van Jachthaven Noordschans alles over
de krachtige motoren, saildrives en accessoires van Volvo Penta. Het
watersportbedrijf in het Brabantse Klundert biedt niet alleen scherp
geprijsde nieuwe motoren en aandrijvingen, maar ook gebruikte

Volvo Penta-motoren. Ook voor service en onderhoud aan hun Volvo
Penta-motor kunnen booteigenaren bij Jachthaven Noordschans
terecht. Het vervangen van een saildrive manchet kan reeds vanaf
€ 995,- en de monteurs werken ook op locatie. Daarbij heeft
Jachthaven Noordschans altijd een ruime voorraad aan onderdelen
zoals impellers, filters, thermostaten, anodes, v-snaren en olie in huis.
Wie in de maand mei een nieuwe Volvo Penta-schroef koopt, kan
zelfs rekenen op een korting van twintig procent. De actie loopt tot
en met 31 mei 2019.
Jachthaven Noordschans
+31 (0)168-403550
www.jachthavennoordschans.nl
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