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Heech by de Mar organiseert Nazomer Verkoopdagen
Al meer dan 35 jaar is Heech by de Mar in het Friese Heeg gespecialiseerd in rond- en
platbodem zeiljachten. De specialist heeft circa 30 platbodems in de verhuur; van Lemsteraken
tot Vollenhovense Bollen, Staverse Jollen, Schokkers en Hoogaars. Daarnaast heeft ze voor
de verkoop circa 55 rond- en platbodemjachten van diverse typen in de eigen verkoophaven
liggen. In het weekend van 14 en 15 september is dit ruime aanbod te zien op de Nazomer
Verkoopdagen. Jan Peter Jaarsma, jachtmakelaar bij Heech by de Mar, licht toe: “Alle schepen
zijn uniek en karakteristiek, hebben zeer goede zeileigenschappen en zijn bovendien op dit
moment zeer aantrekkelijk geprijsd. Tijdens deze Verkoopdagen zorgen wij voor een extra gastvrij
ontvangst. Wanneer een ‘passend schip’ gevonden is, kan er middels een speciaal ontwikkeld
formulier een bod uitgebracht worden en nemen we direct contact op met de eigenaar.”
Heech by de Mar | +31 (0)515-442750 | www.heechbydemar.nl

Nieuwste Allures 45.9 komt naar
de HISWA te water

For Sail
Yachtbrokers
vanaf nu
importeur van
Najad Yachts

De Allures 45.9 is onderweg naar de HISWA te water in Lelystad. Het zeiljacht behoort tot
de derde generatie 45-voeters die bij het Franse Allures zijn ontwikkeld. De Allure leent zich
goed als vertrekkersschip. Met haar aluminium romp is ze niet alleen licht van gewicht, maar
ook extra sterk. De dekken van de Allures zijn van composiet. Ron Spoelstra van dealer
Rossinante licht toe: “De schepen zijn sterk waar dat moet: onderwater. Daarbij zijn ze
ergonomisch gevormd waar het lichaam met het schip in aanraking komt, zoals de banken
en dekken. De geïsoleerde romp, vele raampartijen en het ergonomisch interieur komen
goed tot hun recht.” Speciaal voor lange afstandszeilers zijn de Allures uitgerust met een
midzwaard waarmee de diepte naar 105 cm teruggebracht kan worden. Droogvallen in
getijdengebieden is daarmee eenvoudig. De Allures 45.9 is van 4 tot en met 8 september op
de HISWA te water beschikbaar voor bezichtigingen en proefvaarten.
Rossinante | +31 (0)511-408100 | www.rossinante.com

For Sail Yachtbrokers is de nieuwe officiële
importeur van het Zweedse merk Najad
Yachts. For Sail Yachtbrokers zal het
merk vertegenwoordigen onder de naam
Najad Yachts Benelux. Ze opereert vanuit
Enkhuizen en Marina Port Zélande. Naast
de verkoop van nieuwe modellen zijn er
ook faciliteiten om de huidige Najad vloot
onderhoud en technische ondersteuning
te bieden. Daarbij komt het Najad
Clubweekend dit jaar richting Enkhuizen.
Tijdens dit clubweekend worden de
plannen bekendgemaakt voor de komende
jaren. Op de HISWA te water in Lelystad
kan men kennismaken met de nieuwe
modellen en het team van Najad Yachts
Benelux. Hier worden zowel de Najad 395
als de Najad 505 New Generation getoond.
Najad Yachts Benelux
+31 (0)850-731447
www.najad.nl
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