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Kuiper Verzekeringen, al 75 jaar een eigenwijs familiebedrijf

Watersport Paradise nieuwe dealer van Gozzi Mimì

Sportieve tender van WETTER 
met cabrio-dak

Sinds april bestaat Kuiper Verzekeringen 75 jaar. Driekwart eeuw geleden werd de basis 
gelegd van één van de grootste zelfstandige assurantiekantoren van Noord-Nederland. Door 
de jaren heen werd een enorme groei doorgemaakt. Het bedrijf telt nu 85 medewerkers. 
Bij Kuiper Verzekeringen zijn tienduizenden booteigenaren uit Nederland en verder vooral 
Duitsland verzekerd en ook een groot deel van de branche brengt hier zijn verzekeringen en 
pensioenregelingen onder (waaronder YachtFocus zelf). Daarnaast richt Kuiper Verzekeringen 
zich op het verzekeren van klassieke auto’s en kunnen particulieren ook hun verzekeringen 
bij Kuiper onderbrengen. De verzekeringsmarkt wordt al jaren geconfronteerd met grote 
veranderingen. Het lijkt onvermijdelijk dat er binnen nu en tien jaar kleine verzekeringskantoren verdwijnen. De markt consolideert. De richtlijnen 
worden steeds strenger. Kuiper kiest een andere (groei)strategie. Men streeft naar een nóg meer klantgerichte organisatie, die excelleert in 
persoonlijk contact. Ondanks de groei is de klant echt koning. Oud-directeur Jaap Kuiper, die onlangs kwam te overlijden, heeft het bedrijf op 
zijn eigen wijze manier groot laten worden. Met één belangrijk kenmerk, ken je klant. Met die gedachte zet zoon Jacco het bedrijf voort.

Kuiper Verzekeringen | +31 (0)513-614444  |  www.kuiperverzekeringen.nl

Gozzi Mimì bekrachtigt haar groeiende succes 
door een samenwerking met de Nederlandse 
dealer Watersport Paradise aan te gaan. De 
dealer zal nu het volledige assortiment van 
de Italiaanse scheepswerf in Nederland en 
Duitsland distribueren. Watersport Paradise is 
al dertig jaar een van de grootste leveranciers van 
sportboten, pontoonboten en jetski’s en is gevestigd in Helmond.  

Hier beschikt Watersport Paradise over een showroom en 
werkplaats van 5.000 vierkante meter. De boten van Gozzi 
Mimì zijn zeer gewaardeerd in andere landen in Noord-Europa. 
De modellen zijn solide, vakkundig gebouwd en bieden een 
herkenbaar Italiaans aanzicht. Dankzij het traditionele maar 
ook innovatieve ontwerp van Valerio Rivellini is het assortiment 

geschikt voor het bevaren van de Nederlandse wateren.

Watersport Paradise 
+31 (0)492-522483  |  www.watersportparadise.com 

De Friese startup WETTER Boats werkt aan een sportieve  
7 meter tender met een centrale middenconsole en een 

uniek inklapbaar hardtop-daksysteem. Met het verstelbare 
hardtop-systeem verandert u de stand van het dak in een 
handomdraai van sport-, cruise- tot compact-stand. Met 
een doorvaarthoogte van slechts 130 cm in de compact-
stand zit je laag genoeg om onder de meeste bruggen en 

viaducten door te varen. Daarnaast biedt het ook veel gemak 
tijdens het transporteren en bij de stalling van de boot. Een 

lichtgewicht aluminium Deep-V romp met een geringe diepgang 
is de basis voor de 23CC. Met 225 pk motorisering kan 45 knopen worden 
behaald, claimt de bouwer. De WETTER 23CC wordt midden 2021 verwacht.  

WETTER Boats  |  +31 (0)85-1301667  |  www.wetterboats.com
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