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Sea Ray SPX instap-actie met gratis zomerligplaats
Om het
betreden van de
watersport voor
nieuwkomers te
vergemakkelijken,
houdt Kempers
Watersport
een instapactie. “Gelukkig
hebben we een
voorraad weten te
bemachtigen van
de Sea Ray SPX
modellen 190 en 210. Nu in heel Nederland de sloepen uitverkocht raken, is een Sea Ray
uit de SPX-reeks een prachtig alternatief,” aldus Bart Kempers van Kempers Watersport.
“Courante afmetingen en kenmerkend voor de SPX-serie: veel binnenruimte. Daarmee
bieden de Sea Ray’s dezelfde gezelligheid aan boord als een sloep terwijl u zich net even
wat vlotter en sportiever over het water verplaatst.” Bij aankoop van een Sea Ray SPX uit
voorraad krijgt men nu tijdelijk een gratis ligplaats voor de zomers van 2020 en 2021 in de
jachthaven van Kempers Watersport in Aalsmeer. Deze actie loopt zolang de voorraad strekt.
Kempers Watersport | T: +31 (0)172-503000 | www.kemperswatersport.nl

Italiaanse Cantiere del Pardo
neemt VanDutch over

Seabreacher Z in de
veiling

BVA Auctions biedt in samenwerking met
SchipVeiling.nl en De Valk Yacht Brokers
de kans om een uniek waterspeeltje
te bemachtigen. De ‘Z’ is de nieuwste
uitvoering van de Seabreacher en is
in staat om 360 graden over het water
te draaien. Aangedreven door de
betrouwbare 300 Pk Rotax jet motor
kunnen ‘boven’ water snelheden tot 55
knopen worden gehaald. Het bouwjaar
is 2018 en het startbod is vastgesteld op
€ 25.000. De online veiling begint op 14
juli en sluit zijn virtuele deuren op 21 juli
2020. Er zijn 3 kijkdagen gepland om het
bijzondere vaartuig te bezichtigen, namelijk
op 20 juni, 7 en 18 juli.
www.devalk.nl
www.schipveiling.nl

Cantiere del Pardo kondigt met trots de overname van het
Nederlandse merk van motorbotenmerk VanDutch aan. De
Italiaanse werf is al producent van Grand Soleil Yachts en Pardo
Yachts, daar komen nu de luxe motorboten van VanDutch bij.
“Deze spannende overname is een belangrijke prestatie voor zowel
VanDutch als Pardo. Samen kunnen deze merken een unieke luxe
jachtbeleving creëren en de markt naar een nieuw niveau tillen op
het gebied van lifestyle, design, kwaliteit en prestaties”, zegt Fabio
Planamente, CEO van Cantiere del Pardo. “De overname betekent dat Cantiere del Pardo met VanDutch en Pardo
Yachts een dominante positie inneemt in de wereld van de luxe botenbouw”, voegt Luigi Servidati, voorzitter
van Cantiere del Pardo, toe. “De kracht van het Nederlandse merk zal verder worden versterkt door de kennis,
ervaring en Made-in-Italy-stamboom van Cantiere del Pardo”. Alle VanDutch-modellen worden geproduceerd
in het hoofdkantoor van Cantiere del Pardo in Forlì waar de productie zal worden opgevoerd. Naar verwachting
worden er in 2021 drie nieuwe modellen opgeleverd.
www.vandutch.com | www.cantieredelpardo.com
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