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De Nederlandse jachtwerf Van der Heijden 
Yachts uit Waalwijk gaat samenwerken 
met White Whale Yachtbrokers kantoor 
Limburg. Dit doet zij voor de verkoop van 
de momenteel in aanbouw zijnde Custom 
Built Cabrio Cruiser 1350. Het grote 
netwerk en de professionele werkwijze 
van White Whale Yachtbrokers sluiten 
goed aan bij de visie en wensen van de 
jachtbouwer uit Waalwijk. De Custom Built 
Cabrio Cruiser 1350 is naar verwachting 

al leverbaar vanaf februari/maart 2021. Het jacht is standaard met veel opties uitgerust. Ze 
wordt gekenmerkt door haar moderne belijning, brede gangboorden en ruime stahoogte 
binnen. “Met de lage doorvaarthoogte heeft men de beschikking over een enorm groot 
vaargebied. Bij dit vaartuig is alles erop gericht om zorgeloos te kunnen genieten op het 
water,” aldus Ron Priem van White Whale Yachtbrokers kantoor Limburg.
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Samenwerking tussen Van der Heijden 
Yachts en White Whale Yachtbrokers

In 1990 werd Delphia Yachts opgericht door de broers Piotr en Wojciech Kot. En dat 
betekent dat de beroemde werf in 2020 alweer dertig jaar lang boten bouwt. In drie 
decennia tijd is Delphia uitgegroeid tot één van de grootste scheepswerven in Centraal-
Oost-Europa. Sinds 2018 maakt het van oorsprong Poolse merk deel uit van de Franse 
Groupe Beneteau, waar onder meer ook de merken Beneteau, Jeanneau, Lagoon, 
Prestige en Monte Carlo Yachts onder vallen. Waar Delphia voorheen vooral zeiljachten 
bouwde, richt zij zich nu op de productie van luxe motorjachten. Momenteel bestaat de 
modelrange uit de Nano, Escape 1150 Voyage, Bluescape 1200 en Bluescape 1200 Fly. 
Jurre Jan van Tornado Sailing licht toe: “Door de coronamaatregelen is een groot feest 
helaas niet mogelijk, maar het dertigjarig bestaan van Delphia Yachts is wel iets waar wij 
als dealer voor de Benelux bij stil willen staan. Al die jaren heeft Delphia zich bewezen als 
bouwer van betrouwbare en comfortabele jachten met uitmuntende vaareigenschappen 
en een hoogwaardig design. Waar de Bluescape 1200 opvalt met haar elegantie, grote 
dek en flybridge-optie, is de Escape 1150 Voyage modern, ruim en snelvarend. De Nano 
is als moderne, robuuste sloep weer heel anders. Alle Delphia’s hebben standaard al een 
concurrerend prijskaartje en dat maken we nu nog aantrekkelijker: tot en met 31 december 
2020 geven we 10% korting op de basisprijs. Wie nu bestelt, vaart al in het voorjaar van 
2021.” Indien de coronamaatregelen dit toelaten is er op vrijdag 30, zaterdag 31 oktober 
en zondag 1 november een open weekend bij Tornado Sailing in Makkum. Ook op andere 
dagen zijn de Escape 1150 Voyage en Bluescape 1200 hier op afspraak te bezichtigen.

Tornado Sailing  |  +31 (0)515-559260  |  www.tornadosailing.nl

Kortingsactie vanwege dertigjarig 
bestaan van Delphia Yachts

De Nederlandse jachtwerf Linssen 
Yachts in Maasbracht hield deze zomer 
een nobele actie. Voor elk jacht dat ze 
in de maanden augustus of september 
verkocht, adopteert de werf een zeehond 
bij ASeal in Stellendam. De actie gold 
alleen voor jachten die Linssen Yachts 
verkocht aan pleziervaarders. Afgelopen 
twee maanden heeft Linssen vijf jachten 
verkocht aan particuliere eigenaren. 
Hiermee adopteert de werf in Maasbracht 
ook vijf zeehonden. “Met deze actie 
borduren we voort op onze spontane 
actie vorig jaar. Toen adopteerden we 
samen met Jonkers Yachts uit Zeeland de 
zeehond ‘Sturdy’,” aldus Yvonne Linssen. 
“Met de adoptie ondersteunen we ASeal in 
hun belangrijke werk in het opvangen van 
zieke, gewonde, verzwakte en verweesde 
zeehonden.” Linssen Yachts is van plan 
om de zeehonden zodra ze bij ASeal 
worden opgevangen een naam te geven. 
Het doel is om hun ontwikkeling en groei 
te volgen en ze uiteindelijk weer vrij te laten 
in de Noordzee.

Linssen Yachts
+31 (0)475-439999
www.linssenyachts.com

Linssen Yachts 
adopteert vijf 
zeehonden
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