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Summer Editions-actie bij 
Dufour Nederland

Skipshandel Stavoren is ruim 30 jaar te vinden op Marina Stavoren. 
Al die jaren is ‘persoonlijk contact’ een belangrijk begrip op het 
visitekaartje van het watersportbedrijf. “De deur staat bij ons altijd 
open,” aldus eigenaar Hans van der Weij en zijn rechterhand 
Kim Verwey. In drie decennia tijd is er veel gebeurd. Sinds de 
start in september 1989 heeft Skipshandel menig nieuw zeiljacht 
geleverd. “Als voormalig importeur en aanspreekpunt van de 
bekende zeiljachtmerken Maxi, Westerly, Nauticat, Moody, Hanse, 
Northshore, Southerly, Vancouver en Fisher beschikken wij bij 
Skipshandel Stavoren over uitgebreide kennis en kunde van deze 
merken,” aldus Hans van der Weij. Momenteel biedt Skipshandel 
Stavoren de uitgekiende range nieuwbouw deksalonjachten van 
het Turkse Egeyat aan. Daarnaast heeft Skipshandel Stavoren 
als jachtmakelaar al veel gebruikte jachten van eigenaar doen 
verwisselen. Hans van der Weij licht toe: “Bij de verkoop van 
zeiljachten van deze bekende merken hebben wij een streepje vóór. 
We beschikken namelijk over een ruime database van eigenaren en 
geïnteresseerden.” 

Skipshandel Stavoren   
+31 (0)88-0504115   
www.skipshandelstavoren.nl

Wie dit voorjaar een nieuw Dufour zeiljacht aanschaft, kan gebruik 
maken van de nieuwe Summer Editions-actie. Hiermee worden 
de D360, D390, D412, D430, D460 en D530 compleet vaarklaar 
afgeleverd tegen een gereduceerde prijs. Onder de rijke uitrusting 
vallen onder meer het comfort pakket, een sailing pack, teak 
op de kuipvloer en op het zwemplatform, een sprayhood en 
dieselkachel. Ook de antifouling, de epoxy, het transport naar 
Lemmer of Willemstad en de vaarklare overdracht zijn bij de 
prijzen ingegrepen. De D460 en D530 worden zelfs voorzien van 
een inklapbare boegschroef. De Summer Editions-actie is geldig 
zolang de voorraad strekt. Meer informatie over de voorwaarden 
is verkrijgbaar bij Dufour Noord in Lemmer en Dufour Zuid in 
Willemstad.

Dufour Zeiljachten
NOORD +31 (0)514-569123  |  ZUID +31 (0)6-53696537
www.dufour-zeiljachten.nl

Heech by de Mar organiseert dit jaar alweer voor de tiende keer 
zijn Open Rond- en Platbodemdagen op de Draei 37 te Heeg. 
Deze feestelijke dagen vinden dit jaar plaats op zaterdag 16 en 
zondag 17 mei. Toegang tot het evenement is gratis. Liefhebbers 
van rond- en platbodemjachten kunnen dit weekend hun hart 
ophalen. Heech by de Mar biedt hen de mogelijkheid om alle 
jachten die door deze jachtmakelaardij worden aangeboden in 
een feestelijk sfeer te bekijken. Jachtmakelaar Jan Peter Jaarsma 
van Heech by de Mar licht toe: “Ik informeer u als bezoeker graag 
over de specifieke schepen en de voordelen van het varen met een 
rond- of platbodem. Ook kunt u met eigenaren in contact komen, 
die graag hun ervaringen en enthousiasme met u delen. “Wie liever 
eerst een rond- of platbodemjacht wil huren, kan op deze dagen 
ook de aanwezige verhuurschepen bezichtigen. Al meer dan  
40 jaar verhuurt Heech by de Mar rond- en platbodemjachten voor 
een ontspannen vakantie op het water. Eigenaren Martin en Harry 
Koekebakker verstrekken de bezoekers persoonlijk alle informatie 
over deze verhuurjachten.
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Jubileumeditie van de Open Rond- en 
Platbodemdagen bij Heech by de Mar

Jachtmakelaardij Skipshandel 
Stavoren bestaat 30 jaar
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