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Jachtwerf Allemansgeest officieel partner van Fiart boten uit Italië
Jachtwerf Allemansgeest is de nieuwe officiële partner van Fiart voor de Benelux en Duitsland. Met dit prestigieuze Italiaanse merk bouwt de
werf uit Voorschoten haar programma van aansprekende jachten voor de ervaren watersporter verder uit. De jachtwerf Fiart is gestart met een
spectaculaire vernieuwing van haar boten. Deze nieuwe ranges zouden uitstekend passen bij de klantenkring van Jachtwerf Allemansgeest.
Het aanbod bestaat uit drie ranges: de Seawalker, Cetera en Cruiser. De nieuwe Seawalker 35, 39 en 43 en de Cetera 60 worden van 7 tot en
met 12 september gepresenteerd op het Cannes Yachting Festival. Het team van Jachtwerf Allemansgeest zal tijdens de show rondleidingen
verzorgen voor geïnteresseerden uit de Benelux en Duitsland.
Jachtwerf Allemansgeest | +31 (0)71-3645848 | www.jachtwerfallemansgeest.nl

Primeur van de VAR950
op de Hiswa te Water

De VAR950 van VAR Tenders beleeft van 1 tot en met 5 september
zijn wereldprimeur op de Hiswa te Water in Lelystad. De nieuwe
jachtwerf VAR Tenders uit Nijkerk bouwt tenders in opdracht. De
VAR950 is bedoeld als demoboot die de mogelijkheden van
het Nederlandse botenmerk toont. “We weten dat niet iedereen
het geduld heeft om maanden te wachten op een droomboot.
Vandaar dat we er alvast een hebben gebouwd. Om te laten zien
wat er allemaal mogelijk is. En om te laten zien welke eisen we
zelf stellen aan techniek, materialen, luxe en afwerking,” aldus
Ivar Loos - ontwerper, bouwer en eigenaar van VAR Tenders. Dit
uniek basisconcept mag er zijn, met een lengte van 9.5 meter en
breedte van bijna 3 meter. Het aluminium schip biedt ruimte aan tien
personen en heeft een tweepersoons slaapvertrek in het vooronder.
Zowel in het plafond als onder de banken, trappen, tredes en kasten
is sfeerverlichting aangebracht. Er is warm en koud water vanuit een
100 liter drinkwatertank. Daarnaast is er ook een toiletvoorziening
met vuilwatertank aanwezig.
VAR Tenders | +31 (0)6-53385116 | www.vartenders.nl
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Nieuwe naamgeving
voor alle XO-boten

XO Boats heeft de naamgeving van de boten vernieuwd. Vanaf
dit jaar behoren alle XO-boten tot de DFNDR, DSCVR of EXPLR
categorie. De categorienamen, afgeleid van defender, discovery
en explorer, verwijzen elk naar de actieve, avontuurlijke levensstijl
van een typische XO-eigenaar. Daarbij positioneren deze namen
de categorieën onderling ook. Namelijk naar de manier waarop
de specifieke boten bedoeld zijn om te worden gebruikt. Ook het
modelnummer is gewijzigd. Voorheen was dit gebaseerd op de
lengte van de boot in voet, nu is dit veranderd in meter. Volgens Erkki
Talvela, CEO bij XO Boats, is de verandering ingevoerd om schippers
te helpen een beter beeld te krijgen van de vloot. Met de wijzigingen
wil de werf het eenvoudiger maken om de meest geschikte modellen
te selecteren voor verdere evaluatie. “We willen het koopproces zo
gemakkelijk mogelijk maken, en dat begint met het helpen om een
beter inzicht te krijgen in het aanbod van XO Boats,” aldus Talvela.
Meer informatie over de modellen is te vinden op de website van de
Nederlandse dealer XtraOrdinary Boats Nederland. Daarop kunt u
middels de configurator ook uw eigen XO-boot samenstellen.
XtraOrdinary Boats Nederland
+31 (0)35-5337338 | www.xo-boats.nl
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