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Zeiljachten te huur via 
YachtFocus.com

Botensite YachtFocus.com is er niet alleen om een boot te kopen 
maar ook om te huren. Het aantal huurboten groeit hard, sinds de 
lancering vorig jaar. Daaronder zijn al veertig zeiljachten variërend 
van platbodems tot zeezeilende scherpe jachten, en dat in diverse 
lengtes en prijsklassen. Wie overweegt om ooit een zeilboot te 
kopen, doet er goed aan eerst eens te huren en te kijken of het 
bevalt. U kunt dan nagaan op wat voor manier u in de toekomst 
zou willen gaan varen. Zo hebben platbodems het voordeel van 
gemoedelijke beweging in het water, kun je er ondiepe wateren 
mee verkennen en bijvoorbeeld droogvallen op de Waddenzee. 
Maar juist met een scherp jacht ervaar je de sensatie van snelheid, 
uitsluitend gedreven door de gratis wind. Op YachtFocus.com 
krijgt u een mooi overzicht van wat zoal te huur is en kunt u 
meteen uw reserveringsaanvraag indienen, rechtstreeks bij de 
verhuurder. Alleen professionele en gerenommeerde verhuurders 
mogen aanbieden op deze website. 

YachtFocus  |  www.YachtFocus.com/boot-huren

Nieuw model 
Saffier Se 33 Life
Saffier Yachts mag zich met recht een 
van de vooraanstaande Nederlandse 
zeiljachtenbouwers noemen, met modellen 
die inmiddels wereldwijd indruk maken. 
De werf uit IJmuiden is bijzonder trots 
een nieuw model te kunnen voorstellen: 
de nieuwe Saffier Se 33 Life. Dit nieuwe 
model zal de bestaande Saffier Se 33 UD 
vervangen. De serie van Saffier Yachts 
zal nu bestaan uit de volgende elegante 
modellen:

 ■ Saffier Se 27 Leisure
 ■ Saffier Se 33 Life
 ■ Saffier Se 37 Lounge

 

Het Belgische bedrijf Escape Yachting 
vertegenwoordigt het merk X-Yachts in 
België en Esse Boats in heel de Benelux. 
Met de demoboot Esse 850 LE zijn 

proefvaarten vanuit het Zeeuwse 
Wemeldinge mogelijk. Esse 

Boats zijn snelle en sportieve 
daysailers en wedstrijdboten 
uit Zwitserland. Het bedrijf 
lanceerde zojuist een 
nieuwe website 
escape-yachting.net 
waarop de modellen van 

beide merken te bekijken 
zijn. Ook wordt er een fraai 

aanbod tweedehands boten van 
X-Yachts, Esse Boats en andere 

gerenommeerde merken aangeboden. 

Escape Yachting
+32 (0)475-287162
www.escape-yachting.net

Saffier Yachts
+31 (0)255-512860 
www.saffieryachts.com
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Escape Yachting verkoopt 
X-Yachts in België en 
Esse Boats ook in 
Nederland


