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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Dehler heeft zich in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld tot een 
toonaangevend merk. Het Duitse zeiljachtenmerk staat bekend 
om haar innovatieve ontwerpen, perfectie en hoge snelheden 
en hecht veel waarde aan veiligheid en zeilcomfort. Het huidige 
modelassortiment omvat de Dehler 29, Dehler 32, Dehler 35SQ, 
Dehler 38, Dehler 41 en de nieuwe Dehler 46. Deze boten worden via 
het dealernetwerk over de hele wereld verkocht. Dehler Nederland en 
België zijn te vinden in Stellendam en Breskens. Zij zijn per 1 juli een 
nieuwe Champions Choice-actie gestart waarbij klanten profiteren 
van gunstigste condities op het B&G navigatiepakket, cruisingpakket 
en zeilenpakket. De actie loopt nog tot en met december 2019, maar 
naarmate het jaar vordert, neemt het kortingspercentage af. Kijk voor 
meer informatie op pagina 40 en 41.

Dehler Nederland en België
+31 (0)187-663388  
www.dehler.nl

De HISWA te water heeft Slam geselecteerd als haar nieuwe kledingpartner voor de aankomende 
editie van 4 tot en met 8 september in Batavia Haven te Lelystad. Niet alleen de vaste organisatie, 
ook alle vrijwilligers worden door Slam aangekleed. Voor Slam is dit een unieke gelegenheid om 
haar nieuwste collecties te tonen aan de bezoekers en exposanten. “De zeilkleding van Slam is 
bij veel (wedstrijd)zeilers wel bekend. De samenwerking met de HISWA te water is voor ons een 
perfecte gelegenheid om ook de andere collecties aan het watersportpubliek en het bedrijfsleven te 
tonen. We hebben zelfs een team dat zich richt op Corporate Wear, waarbij de specifieke wensen 
en eisen van een bedrijf in een speciaal gemaakte collectie worden verwerkt,” vertelt Jeroen van 
Stijn, directeur Slam Benelux.

Slam Benelux | +31 (0)71-3013459 | www.slambenelux.nl

Slam Official Clothing Partner van de HISWA te water

X-Yachts laat eerste X4° 
te water

Kortingsactie bij Dehler

X-Yachts heeft afgelopen juni het kleinste lid van de Pure X Range 
te water gelaten: de X4°. In januari werd het nieuwe model van 
de Deense werf voor het eerst gepresenteerd aan journalisten en 
potentiële klanten op Boot Düsseldorf, de grootste bootshow van 
Europa. Sindsdien heeft X-Yachts veertien boten van dit model 
verkocht. Het design- en productieteam heeft het eerste bouwnummer 
van dit nieuwe model uitvoerig getest op 
het water. De resultaten waren zeer positief. 
X-Yachts heeft een interieur gecreëerd 
dat ondanks het compacte formaat groot 
aanvoelt. De X4° wordt in 2019 in een 
2-cabine-indeling aangeboden, vanaf 2020 
wordt er ook een lay-out met 3 hutten aan 
de modelconfiguraties toegevoegd.

X-Yachts Holland
+31 (0)36-5369057 
www.x-yachts.com
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