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Shipcar Yachts
is verhuisd naar
Aalsmeer

De Vaart Yachting nieuwe dealer van
Sealine motorjachten
De Vaart Yachting in Lelystad is door Sealine
benoemd tot dealer voor Nederland, België en
Luxemburg. De Sealine modellenrange bestaat
uit sportjachten, cruisers, outboard en flybridge
motorjachten tussen de 10 en 16 meter. “We zijn
blij met deze uitbreiding van ons aanbod nieuwe
jachten. Met een luxe design gericht op een lichte, luchtige en stijlvolle ervaring speelt
Sealine in op de trends. We kunnen hiermee onze klanten een nog breder aanbod aan
luxe, snelvarende motorjachten bieden,” aldus Inge IJkelenstam van De Vaart Yachting. De
Vaart Yachting is naast dealer van Sealine ook dealer van Nimbus Boats, Aquador Boats en
Paragon Yachts en internationaal actief als jachtmakelaar.
De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341 | www.devaartyachting.com

Duitse primeur Boarncruiser 1440
Elegance CS op Boot Düsseldorf
De Boarncruiser 1440 Elegance - Center
Sleeper beleeft haar Duitse primeur op Boot
Düsseldorf 2020. Daarnaast is dit model
genomineerd voor de titel Powerboat of the
Year 2020. De Elegance 1440 is met haar
14.40 bij 4.60 meter de grootste Center
Sleeper op de markt met een lengte onder
de 15 meter. De Center Sleeper bevindt
zich in het hart van het schip op lowerdeck
niveau. Het grote voordeel van een Center
Sleeper is dat deze hut gesitueerd is op
het breedste punt van het schip. Hierdoor
wordt de maximaal mogelijke ruimte aan
boord voor de eigenaarshut gebruikt.
Voorin het schip is er de gastenhut met een
vrijstaand bed, eigen douche/toiletruimte
en veel opbergmogelijkheden. De derde
hut kan gebruikt worden als kantoor, maar
is ook voorzien van een éénpersoonsbed.
De Elegance 1440 is een comfortabel
CE-Categorie A schip. De rondspant
rompvorm met een slank diep voorschip
levert uitstekend zeegedrag op en tevens

Vanaf nu is Shipcar Yachts te vinden op
de Uiterweg 294-296 in Aalsmeer. Na
vele relaties te hebben opgebouwd vanuit
het kantoor in Kudelstaart was het bedrijf
toe aan verandering en vernieuwing. De
vaste klanten hoeven echter niet veel
verder te reizen: de nieuwe locatie van
Shipcar Yachts in Aalsmeer ligt nog geen
5 km van de oude locatie vandaan.
Het multifunctionele bedrijfspand in
Aalsmeer biedt voorzieningen die beter
zouden passen bij de werkzaamheden
van Shipcar Yachts. De kantoorruimte,
werkplaats, het magazijn en de
verkoophaven zijn nu allemaal op één
locatie te vinden.
Shipcar Yachts
+31 (0)297-321290
www.shipcaryachts.nl

een brandstofbesparing van ruim 50% ten
opzichte van knikspant schepen. De Center
Sleeper is te bezichtigen op stand C85 in
hal 1 van Boot Düsseldorf.
De Boarnstream International Motoryachts
+31 (0)566-600828
www.boarnstream.com
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