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Shipcar Yachts: servicegerichte 
jachtmakelaar in Aalsmeer

Met meer dan 25 jaar ervaring is Shipcar Yachts één van de grotere watersportbedrijven in de Benelux. 
Het bedrijf begon als importeur van Renken speedboten in Europa, maar kreeg ook steeds vaker 
aanvragen voor betaalbare, reeds ingevaren luxe motorjachten. Inmiddels is Shipcar Yachts uitgegroeid 
tot een volwaardige jachtmakelaardij met een interessant aanbod van ruim driehonderd sportboten en 
motorjachten en uitgebreide servicemogelijkheden. Sinds januari 2020 is het kantoor met verkoophaven 
gevestigd in Aalsmeer.

Luxe motorjachten tegen scherpe prijzen
Als het aan Shipcar Yachts ligt, is het bezitten van een 
luxe jacht niet alleen voorbehouden aan de allerrijksten 
der aarde. “Wij verkopen motorjachten en sportkruisers 
die ingeruild zijn door importeurs of teruggenomen zijn 
door financieringsmaatschappijen. Daardoor zijn al onze 
schepen zeer scherp geprijsd,” aldus Derek Starink. 
Ondanks deze lage prijzen blijft het leveren van goede 
service cruciaal. Op de nieuwe locatie in Aalsmeer 
beschikt Shipcar Yachts over een kantoorruimte, 
werkplaats, magazijn en verkoophaven. Hiermee heeft 
dit bedrijf alle faciliteiten in huis om de booteigenaar 
volledig te ontzorgen.

Restyling: metamorfose voor het jacht
Voor het restylen van nieuwe en gebruikte boten heeft 
Shipcar een separate afdeling: Shipcar Design. Soms is 
een kleine aanpassing al voldoende om een jacht weer 
een frisse uitstraling te geven. “Met een simpele wrap 
bijvoorbeeld kan een boot er alweer als nieuw uitzien. 
Dit betekent dat de boot wordt voorzien van een folie 
in een kleur en textuur naar keuze. Dit gaat sneller dan 
schilderen en is vaak ook een stuk goedkoper,” aldus 
Starink. Zelfs de ramen van het jacht kunnen met een 
speciale folie worden bekleed. Dit biedt niet alleen meer 
privacy, maar ook bescherming tegen UV-straling en 
krassen.

Net als het exterieur kan ook het interieur worden 
aangepakt. Zo kunnen meubels, deuren en trappen 
worden voorzien van een nieuwe toplaag en is nieuwe 
bekleding van stoelen en banken mogelijk met keuze uit 
verschillende soorten stof en leer. Zelfs voor een totale 
refit kunnen bootbezitters bij Shipcar Design terecht.

Service in het buitenland
Naast de diensten binnen Nederland biedt dit bedrijf ook 
service in het buitenland. “Dit betekent in het kort dat 
wanneer een schip in bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk 
ligt, deze volledig onder Nederlandse expertise wordt 
onderhouden,” aldus Starink. Zo wordt een eventuele 
taalbarrière omzeild en weet de jachteigenaar dat de 
genoemde werkzaamheden ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. 

Enkele voorbeelden van bootrefits zijn te vinden op 
www.shipcardesign.nl. Het jachtaanbod is te vinden op 
www.shipcaryachts.nl.
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