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Bmarine
introduceert
‘mini’-superjacht
Seafaring 34

Neptune biedt 24-uurs service

Sleeuwijk Yachting lanceert
gratis verkoopscan voor de boot

Online waardebepalingen voor huizen en auto’s bestaan al jaren. Jachtmakelaardij
Sleeuwijk Yachting heeft nu ook een gratis ‘verkoopscan’ voor motorjachten in het leven
geroepen. Op de website van de jachtmakelaardij kunnen booteigenaren gegevens van hun
motorboot invoeren, waarna één van de jachtmakelaars persoonlijk contact opneemt om
zijn bevindingen door te spreken en het verhaal achter het schip te horen. Niels Schröder,
jachtmakelaar bij Sleeuwijk Yachting, licht toe: “Als wij na het lezen van de specificaties en
het zien van de foto’s geen volledig beeld kunnen vormen, nemen wij contact op om ook
aan boord te kijken. Dit is een vrijblijvende afspraak, zodat wij volledig achter de door ons
genoemde waarde kunnen staan.” Van deze waardebepaling krijgt de booteigenaar geen
volledige rapportage. Hierdoor is deze gratis dienst niet bruikbaar voor bijvoorbeeld een
verzekering, een financiering of de belastingdienst. De dienst is voornamelijk bedoeld voor
booteigenaren die overwegen de boot te verkopen en benieuwd zijn naar de waarde van hun
jacht. Sleeuwijk Yachting is ook te vinden op de HISWA te water op standnummer KB082.
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Sleeuwijk Yachting | +31 (0)183-304511 | www.sleeuwijkyachting.nl

Ruim 640 boten en jachten op
Cannes Yachting Festival

De Seafaring 44 heeft een zusje gekregen.
De 10.80 meter lange Seafaring 34
is ontwikkeld als antwoord op de
toenemende vraag naar motorjachten met
een zeer laag energieverbruik, minimale
onderhoudskosten en comfortabel
vaargedrag. Importeur Bmarine uit Grou
heeft de primeur en introduceert dit luxe
jacht aankomende zomer in Nederland.
Met een panoramisch uitzicht van 360°
en een slim en efficiënt gebruik van
beschikbare ruimte moet de Seafaring 34
aanvoelen als een ‘mini’-superjacht.
Door het openschuiven van de schuifpui
naar het ruime achterdek kan één grote
en gelijkvloerse leefruimte worden
gecreëerd, compleet met kombuis en een
comfortabele zithoek. Bijzonder voor een
schip van dit formaat is de mogelijkheid
tot uitbreiding naar een derde slaapvertrek
voor twee personen. De Seafaring 34
is B-gecertificeerd en dus zeewaardig.
Daarbij is het één van de meest duurzame
motorjachten van dit moment. Door
de nieuw ontwikkelde en efficiënte
rompvorm is het brandstofverbruik
van de Seafaring 34 uiterst laag. Het
energieverbruik is eveneens efficiënt. Het
schip wordt standaard geleverd met een
Yanmar 8LV320 met 320 pk, waarmee
een maximale snelheid van 18,5 knopen
met gemak gehaald kan worden. De
Seafaring 34 en 44 zijn beide aanwezig op
de HISWA te water 2019.
Bmarine
+31 (0)566-688816
www.bmarine.nl

Sinds 1977 vindt het Yachting-festival elk jaar in september plaats in een elegante,
luxueuze omgeving in de bruisende baai van Cannes. De grote spelers in plezierjachten
komen hier samen om hun nieuwe modellen te presenteren. Dit jaar wordt de Franse
beurs gehouden van dinsdag 10 tot en met zondag 15 september 2019. Ruim 640
boten worden hier in hun natuurlijke habitat getoond. Het aanbod is verdeeld over twee
nabijgelegen havens waartussen de bezoekers gratis kunnen reizen. In Port Canto zijn
meer dan 110 zeilboten, monohulls en multihulls te vinden; hiermee presenteert Cannes
de grootste in-water-tentoonstelling van zeiljachten ter wereld. Ook het grote aanbod
tweedehands jachten en watersporttoys is te vinden in Port Canto. In Vieux Port zijn de
superjachten, motorjachten, tenders, jachtmakelaars en nautische accessoires te vinden.
YachtFocus is erbij op standnummer JETEE105.
Cannes Yachting Festival | www.cannesyachtingfestival.com
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Nieuwe matrassen binnen 24 uur, dat is de nieuwe service van Neptune. “Veel
jachteigenaren slapen al jaren beroerd aan boord op klamme, veel te dunne, soms zelfs
beschimmelde, knetterharde of juist veel te zachte matrassen,” aldus het team van
Neptune. Het bedrijf biedt deze zomer een oplossing: de 24-uurs service. De booteigenaar
bepaalt de kwaliteit en de dikte van het nieuwe matras en Neptune zorgt binnen 24 uur
voor de rest. Wie gebruik wil maken van de service meert aan in Hoorn, Enkhuizen, Andijk
of Medemblik. Een medewerker van Neptune meet het vertrek op en kan op afspraak
binnen 24 uur op maat gemaakt slaapcomfort leveren. Neptune is van 4 tot en met 8
september ook aanwezig op de HISWA te water in paviljoen KB032.
Neptune | +31 (0)228-562045 | www.neptune.nl

Efficiënte en compacte
Maritime Booster op HISWA
te water

Wereldpremière van
de Grand Soleil 42LC
Comfort, veel ruimte en zeilgenot zijn de belangrijkste
eigenschappen van de nieuwe Grand Soleil 42LC van de werf
Cantiere del Pardo. Het 13.85 meter lange zeiljacht is het nieuwste
instapmodel van de Long Cruise-lijn. Het zeiljacht is ideaal voor
het maken van lange reizen. Ze is beschikbaar in twee versies:
standaard en sport. Tijdens de HISWA te water zal de sportversie
worden getoond. Deze is uitgerust met een iets lager zwemplateau
op niveau van de kuipvloer waardoor een sportieve open kuip
ontstaat. Tevens heeft de sportversie een hogere mast met
rodrigging. De grootschoot loopt via een vast oog in de kuipvloer
via het beproefde German sheeting system naar de lieren bij
de stuurconsoles. Nauta Design is verantwoordelijk voor het
interieurontwerp en de exterieurstyling van de nieuwe 42 LC. Het
interieur is licht en praktisch. De interieurindeling is beschikbaar
in een twee- of driehuttenversie. Beide versies hebben twee natte
cellen met een douche. Op de HISWA te water is dit jacht te
vinden op standnummer C10.
Bach Yachting | +31 (0)320-746046 | www.bachyachting.com

Heeft u al een

ketelbinkie
aan boord?

Holland Warmte toont haar Maritime Booster op de HISWA te
water in Lelystad. Deze compacte olie gestookte ketel heeft een
slim ontwerp en is uitgerust met verschillende praktische details
die de cv-ketel servicevriendelijk en onderhoudsarm maken. De
Maritime Boosters zijn opgebouwd met onderdelen die wereldwijd
verkrijgbaar zijn en hebben geen gevoelige elektronica voor de
Maritime Booster
aansturing. Door zijn compacte afmetingen behoort de Maritime
J. v.d. Heijdenstraat 1
T 088-1180800
Booster
totNE
deNumansdorp
kleinste professionele
cv-ketels. Ze is verkrijgbaar
3281
E info@maritimebooster.nl
in zes modellen, waarbij gekozen kan worden tussen een solo- of
combi-uitvoering.www.maritimebooster.nl
Waar een solotoestel alleen verwarmt, zorgt
een combitoestel ook voor warm tapwater, waardoor een boiler
overbodig is. De Maritime Booster wordt geleverd door Holland
Warmte en is van 4 tot en met 8 september te vinden op de
HISWA te water op standnummer KB070.
Holland Warmte | +31 (0)88-1180800 | www.maritimebooster.nl

Voor nieuws over
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