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Langenberg Cabin
Motorjachten
verkrijgbaar bij
Het Wakend Oog

Jachtbemiddeling van der Veen
is verhuisd naar Heeg
Jachtbemiddeling van der Veen heeft Terherne verlaten. De jachtmakelaar in motorjachten
heeft in maart haar aanbod verhuisd naar De Draei 31 in Heeg, waar het watersportbedrijf
op 1 april 2020 de nieuwe verkoophaven opent. “In Heeg hebben wij een prachtige locatie
gevonden waar wij al onze activiteiten zullen voortzetten,” aldus eigenaar Evert Jansen.
“Deze nieuwe locatie zal onze verkoop en verhuur een extra impuls geven en biedt onze
klanten vele mogelijkheden. Heeg beschikt op loopafstand over meerdere voorzieningen
zoals een supermarkt, bakker, slager, VVV, fietsverhuur, restaurants en hotels. Dit is één van
de redenen dat we hebben gekozen voor deze gezellige watersportplaats.” Andere reden
voor de verhuizing is de mooie complete haven waar Jachtbemiddeling van der Veen de
boten voor de verhuur en de verkoop goed kan scheiden. Zo krijgt elke activiteit haar eigen
entree. In mei komt daar een overdekte showroom bij.

Het Wakend Oog International
Yachtbrokers in Woudsend staat bekend
als jachtmakelaar in motorjachten. Sinds dit
voorjaar is dit watersportbedrijf ook actief
in de verkoop van nieuwe Langenberg
Cabin motorjachten. De slim ontworpen
cabincruisers zijn ruim, comfortabel
en standaard rijk uitgerust. Door het
gebruik van staal zijn de motorjachten
ook onderhoudsarm. De Langenberg
Cabin Cruiser onderscheidt zich door de
lage doorvaarthoogte, de riante kuip met
buitenstuurstand en de overdekte leefruimte
met alle luxe en comfort. Daarbij heeft de
Langenberg een hoge mate van stabiliteit
en uitstekende vaareigenschappen.
Het Wakend Oog International Yachtbrokers
+31 (0)514-592060
www.hwo.nl

Jachtbemiddeling van der Veen
+31 (0)566-689264 | www.jachtbemiddeling.com

De Boarnstream organiseert
Boarncruiser Traveller Première
en Experience Tour

De Boarnstream International Motoryachts heeft tientallen
motorjachten ontwikkeld en gelanceerd. In 2020 verwelkomt de
werf een indrukwekkend nieuw lid van de Boarncruiser-vloot: de
Boarncruiser 46 Traveller. Het is het begin van een nieuwe lijn
bestaande uit de Tr43, Tr46 en Tr49. De Traveller is ontworpen en
wordt gebouwd voor watersporters die comfortabel willen reizen.
Het bijzondere motorjacht met verzonken Fly-deck is met haar

YachtFocus Magazine 186 nieuwe boten - gebruikte boten

aantrekkelijke doorvaarhoogte van 3.49 meter geschikt voor zowel
de binnen- als de buitenwateren van heel Europa. Het Fly-deck is
voorzien van een forse klapbare aluminium navigatiemast, heeft een
weids uitzicht en veel plek om van de zon te kunnen genieten. Een
mooie optie is de verdiepte wetbar. De première van het nieuwe
jacht vindt plaats op 24 en 25 april. Dat weekend is de nieuwe
Traveller voor het eerst te zien op de werf in Jirnsum. Aansluitend
zal de Traveller doen waar ze volgens haar naam ook in uitblinkt:
rondreizen. Tijdens de Boarncruiser Traveller Experience Tour, die
op 6 mei van start gaat, zal het nieuwe jacht achtereenvolgens in
Hindeloopen, Hoorn en Lemmer te zien zijn. Daarna vertrekt de
Traveller naar Duitsland om Bad Essen, Heidanger, Marina am
Tiefen See Potsdamm, Köpenick, Marina Wolfsburg Rheinsberg
en Lauenburg aan te doen. Bezichtigen en proefvaren gebeurt op
reservering. Kijk op pagina 115 voor meer informatie.
De Boarnstream International Motoryachts
+31 (0)566-600828
www.boarnstream.com
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