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Vierde editie van EOC-Traditionele Schepen Beurs
Het tweede weekend van november opent het gebouw 66 op
Willemsoord in Den Helder haar deuren voor de EOC-Traditionele
Schepen Beurs. Het is de vierde keer dat het evenement
georganiseerd wordt. Het programma is van vrijdag 8 tot en met
zondag 10 november 2019 wederom goed gevuld met onder meer
lezingen, rondleidingen over Willemsoord en muzikaal vermaak.
De maritieme geschiedenis van Nederland staat centraal, maar
daarnaast is er ook aandacht voor de toekomst en dan met name
met het oog op duurzaam varen. De verschillende havens liggen vol
met traditionele schepen, van groot tot klein. Verschillende schepen
zijn ook open voor publiek waardoor bezoekers een kijkje aan boord
kunnen nemen. In gebouw 66 is de binnenbeurs te vinden met naast
boten ook informatiestands met nautische boeken, opleidingen en
accessoires. De nieuwste uitgave van YachtFocus Magazine kan hier
gratis worden meegepakt.
EOC-Traditionele Schepen Beurs
www.traditioneleschepenbeurs.nl
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Indrukwekkend zeiljachtenaanbod
op Najaarsshow bij Jachthaven
Noordschans

Dit jaar organiseert Jachthaven
Noordschans in het Noord-Brabantse
Klundert voor de 35e keer haar beroemde
Najaarsshow. De show vindt plaats in
de herfstvakantie van 12 tot en met 27
oktober 2019. Drie achtereenvolgende
weekenden staat het team van Jachthaven
Noordschans klaar om te bemiddelen bij de
aan- en verkoop van gebruikte zeiljachten.
Het aanbod is met 50 tot 70 zeiljachten
breed georiënteerd: van instappers tot
vertrekkersjachten. Alle jachten zijn deze
weekenden aanwezig in de verkoophaven.
Booteigenaren kunnen hun courante
zeiljacht kosteloos aanmelden en profiteren
niet alleen van de gratis deelname aan
de show, maar ook van de andere extra’s
die Jachthaven Noordschans biedt. Zo
wordt de boot uitgebreid gepromoot op
internet en papier bij YachtFocus. Daarnaast
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Nieuwe dealer
voor Sunbeam
Yachts in de
Benelux

hanteert deze jachtmakelaardij een scherpe
provisie van 5% excl. BTW (met een
minimum van € 500,- excl. BTW). Verder
vraagt Jachthaven Noordschans geen
liggeld aan haar verkoopsteiger en mocht
de boot onverhoopt niet verkocht worden,
dan worden er ook geen kosten in rekening
gebracht. Tot slot wordt het schip gratis
in de banden gehangen bij de keuring en
zitten de booteigenaren niet vast aan een
contracttermijn. Wie vragen heeft of de
boot wil aanmelden voor de Najaarsshow
belt naar +31 (0)168-403550, mailt naar
info@jachthavennoordschans.nl of bezoekt
het kantoor op Noordschans 121 in
Klundert.

Onder de naam Sunbeam Yachts Benelux zal
Maarten Koopen het stijlvolle merk Sunbeam
Yachts uit Oostenrijk vertegenwoordigen in
Nederland, België en Luxemburg. Vanuit Delta
Marina Kortgene zal hij zijn klanten bedienen.
Sunbeam Yachts bouwt sinds 1961 polyester
zeiljachten. De zeiljachten kenmerken zich
door een zeer hoog afwerkingsniveau, goede
zeileigenschappen en een hoge mate van
veiligheid. Sunbeam Yachts heeft een range
van negen zeiljachten tussen de 22 en 46
voet.

Jachthaven Noordschans
+31 (0)168-403550
www.jachthavennoordschans.nl

Sunbeam Yachts Benelux
+31 (0)111-672890
www.sunbeam-yachts.nl
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