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Zie de volgende pagina’s voor refitlocaties in 
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 

Overzicht van jachtservice bedrijven en refitwerven Overzicht van jachtservice bedrijven en refitwerven

Is uw jacht sterk verouderd of voldoet het om  
andere redenen niet (meer) aan uw wensen?  
Met een professionele refit of onderhoudsbeurt  
is uw jacht weer in topconditie.

RefitFocus

Schaap Shipcare
Vaartweg 77  
(bereikbaar via Kraanweg) 
8243 PD Lelystad 
+31 (0)320-260908 
info@schaapshipcare.nl 
www.schaapshipcare.nl

Het comfort van thuis en genieten van 
uw boot. Bij ons begint uw watersport 
plezier met de wetenschap dat u 
een gastvrije, comfortabele en veilige 
thuishaven heeft. Onze jachthaven 
kenmerkt zich door de ruime boxen en 
hun prettige indeling, maar zeker ook 
door de aansprekende en gunstige 
tarieven. Kom en raak overtuigd van de 
unieke mogelijkheden.
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NautiSch ceNtrum 
NicolaaS WitSeN
Kraspolderweg 2-4
1821 BW  Alkmaar
+31 (0)72-5112297
info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Op het werfterrein van 32.000 m2 
van Nautisch Centrum Nicolaas 
Witsen vindt u alles wat u rondom het 
vaarseizoen nodig heeft:
-   Zomer- en winterstalling
-   Portaalkraan tot 50 ton
-   Scheepshelling tot 300 ton
-   Masten hijsinstallatie
-   Complete jachtservice
-   Jachtmakelaardij
-   Watersportwinkel
U kunt vertrouwen op de vakkundigheid 
van het nautische team van Nicolaas 
Witsen!
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Shipcar DeSigN
Kudelstaartseweg 226
1433 GR Kudelstaart
+31 (0)6-15358336
info@shipcardesign.nl
www.shipcardesign.nl

Shipcar Design heeft zich in de 
afgelopen jaren gespecialiseerd in 
het refitten met hoogwaardig vinyl 
van zowel interieur als exterieur van 
luxe jachten. Wij beschikken over een 
compleet team aan vakmensen, die 
door jarenlange ervaring en specialisatie 
uw jacht naar uw wens een complete 
metamorfose kunnen geven. Ook voor 
het aanbrengen van striping en/of het 
totaal wrappen van de romp van uw 
schip kunt u bij ons terecht.
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Jacht- eN ScheepSWerf 
p.a. vaN Der laaN
Vrouwgeestweg 71 
2481 KM Woubrugge 
+31 (0)172-518113
info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl

Wij verzorgen al uw reparaties en 
onderhoud aan uw motorkruiser 
of zeilschip o.a.: Inbouwen boeg/
hekschroef of scheepsdiesel. 
Onderhoud en reparaties motoren, 
staal, hout, of polyester. Schilderwerk. 
Scheepshelling tot ±60 ton. Hijskraan 
tot ±10 ton. Winterstalling binnen 
en buiten. Jachthaven. Levering 
scheepsonderdelen. U kunt ook 
zelf werkzaamheden aan uw boot 
verrichten.
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JachthaveN NoorDSchaNS B.v.
Noordschans 121
4791 RG Klundert
+31 (0)168-403550
info@jachthavennoordschans.nl
www.jachthavennoordschans.nl

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
- Z-SPARS masten, gieken 
 en spinnakerbomen
- Complete tuigages
- Volvo Penta
- Botenlift
- Mastenkraan
- Grote watersportwinkel 
 (7 dagen open)
- Ruime winterstalling
- Reparatie en schilderwerk
- RVS werk
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JachthaveN h. geiJSmaN
Zanddijk 5
3233 XJ Oostvoorne
+31 (0)181-487960
info@geijsman-watersport.nl
www.geijsman-watersport.nl

Jachthaven Geijsman biedt meer, 
veel meer... op Voorne Putten en 
omstreken zijn wij het bedrijf voor 
alle voorkomende onderhouds- en 
renovatie werkzaamheden. Wij zijn 
officieel dealer van Vetus dieselmotoren, 
generatoren en onderdelen & 
erkend Nationale-Nederlanden 
Schadeherstelbedrijf. Daarbij zijn we 
het juiste adres voor het uitvoeren 
van scheepsschilderwerken en het 
aanbrengen en/of onderhouden van uw 
antifouling systeem.
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www.geijsman-watersport.nl 
Zanddijk 5, Oostvoorne 
+31(0)181 – 487 960 

 

elBurg YachtiNg
J.P. Broekhovenstraat 37 
8081 HB Elburg 
+31 (0)525-686868 
info@elburgyachting.nl 
www.elburgyachting.nl

Elburg Yachting biedt onder de 
noemer ‘Total ship management’ een 
compleet dienstenpakket aan om 
de motorbooteigenaar te ontzorgen. 
Met winterstalling, kraanfaciliteiten 
en vakmensen voor alle denkbare 
reparatie-, onderhouds- en 
refitwerkzaamheden wordt Elburg 
daadwerkelijk een ‘one-stop-shop’.
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WaterlaND Yacht Service
Galgeriet 5
1141 GA Monnickendam
+31 (0)299-652000
service@waterlandyacht.nl
www.waterlandyacht.nl

U vindt ons op Jachthaven Waterland 
in Monnickendam, als partner voor alles 
op en aan uw boot:
- Mast en tuigage inspectierapport
- Reparatie/vervanging lopend  
 en staand want (verstaging/  
 schoten/vallen/zeerailing)
- Reparatie/levering rolfokken,  
 voorstagprofielen
- Hout en polyester reparaties
- Erkend gas keurstation 
- Levering HISWA gascertificaat
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alteNa YachtiNg
Keizersveer 3a
4941 TA Raamsdonksveer
+31 (0)162-512714
info@altena-yachting.nl
www.altena-yachting.nl

Naast het bouwen van nieuwe jachten, 
kunt u bij Altena Yachting ook terecht 
voor refit, onderhoud, reparatie, 
schilderwerk en winterstalling. Met 
een 80 ton botenlift, geconditioneerde 
spuithal tot 25m, productiehal van 
1200m2, verwarmde winterstalling van 
2500m2 en watersportwinkel hebben 
wij alle faciliteiten om u van dienst 
te kunnen zijn. Bel of mail voor een 
afspraak.
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Watersportdiensten online op www.YachtFocus.com
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Refitlocaties in Friesland, Drenthe, Groningen  
en Overijssel. Zie de vorige pagina’s voor 
refitlocaties in de andere Nederlandse provincies.

RefitFocus vervolg

peDro-Boat
W.A. Scholtenweg 95
9636 BT Zuidbroek
+31 (0)598-451763
info@pedro-boat.nl
www.pedro-boat.nl

Naast onze nieuwbouw en makelaardij 
is Pedro-Boat 42 jaar actief als allround 
jachtwerf en beschikt hierdoor over 
de kennis, het materiaal en het juiste 
personeel om alle werkzaamheden voor 
u uit te voeren. Onderhoud, reparatie, 
refit, betimmering, schilderwerk, 
(mobiele) jachtservice, 40-tonsbootlift 
en eigen transportbedrijf; kleine 
reparatie of groot project? Bij ons bent 
u op het goede adres!
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JachtWerf De BoarNStream
Wjitteringswei 11-13 
9011 WH Jirnsum 
+31 (0)566-601435 
info@boarnstream.com 
www.boarnstream.com

De Boarnstream levert Totale Yacht 
Service voor jachten tot 30m. Met de 
combinatie “Brave Hendrik”; travellift en 
een tweetal boottrailers kunnen wij 80 ton 
kranen en verplaatsen. Naast onderhoud, 
reparatie, refit en winterstalling verzorgt 
de werf ook de totaalbouw voor andere 
bedrijven en particulieren. We grenzen 
aan het Prinses Margrietkanaal dus zijn 
uitstekend te bereiken voor grote jachten.
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Jh terherNe
Syl 12
8493 LL Terherne
+31 (0)566-689264
info@jhterherne.nl
www.jhterherne.nl

Na de overname in juli ’16 door 
Evert Jansen zet Jachtbemiddeling 
v/d Veen onder de naam J.H. 
Terherne BV haar werkplaats open. 
Deskundig advies vooraf en een 
uitstekend resultaat achteraf. Naast 
de refit is dit ook uw adres voor 
reparaties, onderhoud, betimmering, 
zonnepanelen, kortom alle mogelijke 
werkzaamheden aan uw schip ‘onder 
één dak’. Wij behandelen uw schip 
alsof het er één van ons is.
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hollaNDBoat
Suderséleane 15
8711 GX Workum
+31 (0)515-541131
info@hollandboat.nl
www.hollandboat.nl

Uw adres voor:
- Volledige refits / jachtservice
- 40 ton kraan
- Installatie
- Betimmering
- Polyesterwerk / Polijsten 
- Schilderwerk / Antifouling
- Bekleding
- 7000 m2 Winterstalling
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DSa YachtS
Opdijk 16
8376 HH Ossenzijl
+31 (0)561-477700
info@vri-jon.nl
www.vri-jon.nl

Bij DSA Yachts houden we ons niet 
alleen bezig met de bouw van nieuwe 
jachten. Ook voor refit, onderhoud, 
reparatie en schilderwerk bent u 
bij ons aan het juiste adres. Deze 
werkzaamheden kunnen wij het gehele 
jaar uitvoeren. U bent van harte welkom 
in Ossenzijl. Wij staan u graag te woord 
om uw wensen te bespreken. 
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heech BY De mar B.v.  
roND- eN platBoDemJachteN
De Draei 37 
8621 CZ Heeg 
+31 (0)514-442750 
info@heechbydemar.nl
www.heechbydemar.nl

Heech by de Mar is al meer dan 30 jaar 
hét gespecialiseerde bedrijf voor rond- 
en platbodemjachten in Nederland. 
Door deze jarenlange ervaring en 
specialisatie kan Heech by de Mar 
mogelijk ook voor u veel betekenen. 
We hebben daarvoor een team van 
vakmensen in dienst die het volledige 
onderhoud voor u kunnen verzorgen. 
Voor meer informatie bent u van harte 
welkom op onze jachtwerf in Heeg!
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uW BeDriJf
Havenweg 2
1234 AB Amsterdam
+31 (0)20-1234567
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

nr LOGO
Ook uw bedrijf hier?

Bel +31 (0)20 456 0995

friSiaN motor BoatS 
Yacht ceNter
Rijksstraatweg 80 
9257 DV Noardburgum  
+31 (0)511-442181    
info@frisianmotorboats.nl 
www.frisianmotorboats.nl

Voor refit, reparatie en onderhoud 
bent u bij Frisian Motor Boats aan 
het juiste adres. Wij beschikken 
over ruime ervaring met alle 
aspecten van onderhoud en 
reparatie van motorjachten. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanbrengen 
van onderwatersystemen, schade 
herstel, opnieuw spuiten van schepen,  
motoronderhoud, lakwerkzaamheden 
of het inbouwen van apparatuur.
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rfu JachtSpecialiSt
It String 9 
9011 TA Jirnsum 
+31 (0)566-601881 
info@rfu-jachtspecialist.nl 
www.rfu-jachtspecialist.nl

Al 40 jaar is RFU als allround 
waterrecreatiebedrijf actief. Op het 
gebied van onderhoud, reparatie, 
refit, schilderwerk, polyesterwerk en 
(mobiele) jachtservice én met faciliteiten 
als een 40-tons bootlift en dito 
transportmogelijkheden, bent u bij ons 
op het goede adres. Tijdens uw verblijf 
in onze jachthaven en/of winterberging 
houden wij uw schip in topconditie!
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SmelNe YachtceNter Bv
De Steven 26
9206 AX Drachten
+31 (0)512-512669
info@smelne.nl
www.smelne.nl

U kunt bij ons terecht voor alle
voorkomende onderhoudswerk-
zaamheden, onderdelen, 
scheepsaccessoires en installatie van 
(navigatie)apparatuur. Wij verzorgen ook 
onderhoud en reparatie op locatie met 
een volledig ingerichte servicewagen.
Tevens zijn wij een gecertificeerd
Raymarine inbouwstation en 
Vetus dealer.
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V O L L E D I G E  J A C H T S E R V I C E
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Watersportdiensten online op www.YachtFocus.com
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