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Dufour Yachts opent
virtuele jachthaven
De lenteperiode is normaal gesproken de tijd waarin watersporters
boatshows bezoeken. Door het cornonavirus is dat dit jaar anders.
Om geïnteresseerden ook in deze bijzondere situatie kennis te
laten maken met haar zeiljachten heeft Dufour Yachts dit voorjaar
een online marina geopend: de Dufour Marina. In deze virtuele
jachthaven kunnen alle Dufour-jachten worden bezichtigd zonder de
deur uit te hoeven. “Het is voor ons de beste manier om te blijven
inspireren en onze gemeenschappelijke passie te delen,” aldus de
Franse werf. In Nederland worden de zeiljachten vertegenwoordigd
door Dufour Noord in Lemmer en Dufour Zuid in Den Hout.
Dufour Zeiljachten
+31 (0)514-569123 (Lemmer)
+31 (0)6-53696537 (Den Hout)
www.dufour-zeiljachten.nl

Kuiper Verzekeringen
verlaagt tijdelijk de premie
voor bootverhuurbedrijven
Kuiper Verzekeringen.
Voelt als familie.

De Valk Yachtbrokers opent eerste
Belgische kantoor in Nieuwpoort
Met zeven vestigingen in Nederland en twaalf kantoren verspreid
over Duitsland, Spanje, Portugal, Griekenland en Kroatië is De Valk
Yachtbrokers een belangrijke speler in de internationale makelaardij
van jachten van 10 tot 40 meter. Sinds kort is er ook een kantoor in
het Belgische Nieuwpoort geopend. Het nieuwe ‘De Valk Belgium’ is
actief in heel België en staat onder leiding van jachtmakelaar Jochem
Heijermans. “De Valk Belgium opereert vanuit een centrale plaats in
Vlaanderen. Daardoor zijn wij flexibel in het maken van afspraken op
locatie,” aldus Heijermans. “Met het grote internationale netwerk van
De Valk Yacht Brokers kunnen wij de beste voorwaarden creëren
voor de aankoop en verkoop van jachten. Onze uitdaging bestaat er
dan ook uit om samen met de klant een op maat gemaakt plan op
te stellen. Hiermee kunnen wij de klant compleet ontzorgen, zodat
deze met een gerust gevoel de bemiddeling van het jacht aan ons
kan overlaten.”
De Valk Belgium
+32 (0)586-80218
www.devalk.nl

Ook watersportverhuurbedrijven ervaren de gevolgen van de
coronamaatregelen. Doordat het verhuren van boten in de eerste
maanden van het voorjaar verboden was, lagen veel huurboten stil.
Dit had een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering van veel klanten
van Kuiper Verzekeringen. In overleg met de verzekeraars heeft
ze een collectieve verlaging weten te bedingen voor al haar watersportverhuurklanten. “Juist nu is het belangrijk om goed voor elkaar
te zorgen en een weg te vinden in de mogelijkheden”, aldus Jacco
Kuiper, directeur van Kuiper Verzekeringen. De premieverlaging geldt
zolang de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus
van kracht zijn.
Kuiper Verzekeringen
+31 (0)513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl
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