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Nieuwe Intender 950 combineert
‘best of both worlds’

De nieuwe Intender 950 van Interboat is een tender en cruiser in één. De crossover bevat een combinatie van de
beste eigenschappen van andere modellen uit de Interboat-familie. Zo weerspiegelt de blueprint van de nieuwe tender
duidelijk de contouren van de succesvolle Intender 820. De graag geziene Intercruiser 32 staat op haar beurt model
voor de ruimtelijke beleving, het comfort en de goede vaareigenschappen van de crossover. De grootste eyecatcher is
het XXL-zonnebed centraal op de lengteas. Daarnaast is ook de L-vormige bank met zes ruime zitplaatsen nadrukkelijk
aanwezig. Om de buitenbeleving te optimaliseren, heeft de boot een luxe buitenbar met koeling, spoelbak en kookgelegenheid. De stuureenheid wordt naar wens centraal achterin geposteerd - zoals gebruikelijk in sloepen en tenders
- of aangenaam beschut achter het windscherm aan stuurboordzijde. In de kajuit is een volwaardige natte cel opgenomen inclusief spoeltoilet en fonteintje. Wie aan boord overnacht, krijgt de beschikking over een comfortabel dubbelbed
en ruim voldoende bergruimte. Ook deze Intender 950 wordt volledig handgemaakt op de eigen werf in Zwartsluis. Ze
wordt uitgevoerd met een inboard diesel met schroefas met keuze uit 65 tot 320 pk. De maximum snelheid van de tender bedraagt 48 kilometer per uur. De wereldprimeur vindt plaats op de HISWA te water, van 4 tot en met 8 september
in de Batavia Haven in Lelystad.
Interboat – Showroom Loosdrecht | +31 (0)35-5827425 | www.interboat.nl

Zomervoordeel op YAMopblaasboten
Yamaha
Marine
Nederland
geeft deze
zomer
korting op
de aanschaf
van een YAMopblaasboot
met een Yamaha-buitenboordmotor. De
robuuste en sportieve YAM-opblaasboten
zijn geschikt als tender voor een grotere
boot, als visboot of als veilige funboat.
Het zomervoordeel is afhankelijk van
de gekozen combinatie. De YAM
Zomervoordeelactie loopt tot en met 31
augustus 2019.
Yamaha Motor
www.yamaha-motor.eu

Vanquish onthult de nieuwe VQ40

Vanquish Yachts heeft haar nieuwe
VQ40 onthuld. Deze boot is een mix van
nationaal en internationaal vakmanschap
met een krachtige getrapte romp van
Bakewell-White uit Nieuw Zeeland en
een elegant exterieurprofiel van de
tekentafels van Guido de Groot. De nieuwe
VQ40 wordt gebouwd in hoogwaardig
composiet, is multifunctioneel en wordt
uitgerust met keuze uit een breed scala
aan motoren. De indeling van de VQ40
biedt zitplaatsen en ligstoelen voor 14
personen en veel ruimte om veilig en
comfortabel rond te lopen. Bovendien
is de boot uitgerust met een stijlvolle,
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transparante T-Top die lucht binnenlaat,
maar geen warmte. Er zijn lounges
voor en achter, elk ingericht met uiterst
comfortabele kussens. Achter de
bestuurders- en copilootstoelen bevindt
zich een slimme buitenkeuken, compleet
met elektrische grill, Corian aanrecht,
spoelbakken, warm en koud water,

wijnkoeler/koelkast en opbergkasten.
Onderdeks is ze voorzien van een
tweepersoonsbed, douche en toilet.
Vanquish Yachts | +31 (0)522-700236
www.vanquish-yachts.com
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