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Zelf uw boot verkopen?

zie pagina 34

Botennieuws

Zeilboten pagina 36

Sloepen & sportboten pagina 64

Motorboten pagina 88

Het grootste botenaanbod van Nederland

Verzekeringen

www.allpa.nl

We have

it all(pa)

allpa is een innovatieve, internationale watersportgroothandel

met hart voor de zaak. Onze producten zijn altijd ruim op voorraad

en snel leverbaar met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Ons professionele en gemotiveerde team heeft uw tevredenheid

hoog in het vaandel staan.

Meer dan 25.000 verschillende producten op voorraad!

Equipment

 
 
 

Boat systems

Steeler 45 S Performance Fast Going 

Elburg Yachting  
€ 1.095.000

Aanbevolen

Excellent 1200

Jachtmakelaardij De Maas P.O.A.

Aanbevolen

www.jonkers.org

Fairline Squadron 50

Ontdek de

bootprimeurs 

van 2021
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