
Op 16 juni 2021 opende Jonkers Yachts 
het allereerste EU douane-entrepot van 
Nederland en omliggende landen voor 
zeegaande zeil- en motorjachten tussen 
de 12 en 80 meter. Het entrepot bevindt 
zich in Marina Port Zélande in Ouddorp. 
De opslag biedt een oplossing aan onder 
meer jachteigenaren, importeurs/dealers 
en (mega)jachtbouwers die een jacht 
tijdelijk in Nederland willen ‘parkeren’. 
Middels het entrepot kan dit zonder dat 
ze hierover invoerrechten en belastingen 
moeten betalen. Gedurende hun tijd in het 
entrepot kan aan de jachten ook service en 
onderhoud worden gepleegd. Het douane-
entrepot is een initiatief van Jonkers Yachts. 
De realisatie is in samenwerking met de 
douane en SGS Maco Customs Service. 

Jonkers Yachts 
+31 (0)111-673330  |  www.jonkers.org
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Jonkers Yachts opent eerste EU douane-
entrepot voor zeegaande jachten

Inter Boat Marinas is in nieuwe handen. Sinds oktober 2021 is 
directeur Erik Langerak volledig aandeelhouder van Inter Boat 
Marinas BV. Hij neemt de producent van drijvende steigers en 
jachthavens over van Arie Hooymeijer, die het bedrijf in 1986 
oprichtte. In 2008 startte Erik Langerak bij Inter Boat Marinas 
als projectleider en nam zitting in het managementteam. In de 
jaren daarvoor heeft hij na afronding van zijn HBO-opleiding 
brede ervaring opgedaan in de bouwwereld. Deze heeft hij na 
zijn komst bij Inter Boat Marinas aangevuld met de vakkennis 
en ervaring die nodig is voor het juiste advies aan klanten in de 
watersportbranche. Erik Langerak bouwt met enthousiasme  

verder aan de toekomst van het bedrijf: “De oprecht betrokken 
wijze waarop Arie Hooymeijer altijd met klanten, personeel en 
toeleveranciers is omgegaan is het voorbeeld voor mij om met 
veel energie en passie het bedrijf voort te zetten. Zijn aanpak 
heeft gezorgd voor veel vertrouwen en onderstreept de reden 
van het succes van het bedrijf dat hij heeft opgebouwd. Met een 
fantastisch team dat met veel kennis en plezier samenwerkt om de 
projecten tot stand te brengen zal ik zijn succes voortzetten.”

Inter Boat Marinas 
+31 (0)78-6777000  |  www.interboatmarinas.nl

Al sinds 1730 is men voor zeekaarten en boeken welkom bij L.J. Harri. Vanaf de jaren 60 
is de winkel te vinden in de bijzondere Schreierstoren in Amsterdam. Na ruim 290 jaar in 
Amsterdam verruilt de boeken- en kaartenwinkel de hoofdstad voor een ander middelpunt 
in maritiem Nederland: Rotterdam. Decennia lang was L.J. Harri zeer blij met de unieke 
locatie in de Schreierstoren. De omgeving van de toren is echter drastisch veranderd, 
waardoor de bereikbaarheid en het winkelplezier voor de klanten van de winkel fors heeft 
moeten inboeten. De winkeleigenaren komen tot de conclusie dat een andere plaats 
voor de activiteiten handiger, efficiënter en economisch gezien voordeliger zou zijn. Dit 
wordt het Noordereiland in Rotterdam, waar ook zusterbedrijf Observator is gevestigd. 
In november en december biedt L.J. Harri haar relaties de gelegenheid om nog één keer 
een nostalgietoer te maken naar de Schreierstoren. In die periode zijn er aantrekkelijke 
verhuisaanbiedingen en ook het interieur komt beschikbaar.

Nautische Handelsmaatschappij L.J. Harri  
+31 (0)20-6248052 
www.ljharri-watersportmedia.nl

Nautische boeken- en kaartenwinkel 
L.J. Harri verhuist naar Rotterdam

Aquatec, de maker van Antaris, Makma 
en Maril sloepen, werkt aan een nieuwe 
winterstallingsloods in Woudsend. In 
mei 2021 startten de voorbereidingen 
voor de bouw en medio juni heeft 
directeur Klaas Schiphof de eerste paal 
geslagen. De nieuwe loods komt naast 
het huidige pand. Met de komst van deze 
winterstallingsloods kan Aquatec komend 
jaar zowel winterstalling, nieuwbouw als 
service en onderhoud op één locatie in 
Woudsend uitvoeren.

Aquatec 
+31 (0)514-596270 
www.antarisboats.com

De bekende housebotenbouwer La Mare Houseboats introduceert haar nieuwe serie 
huisboten. Dit is de Modern-serie, waarbij de naam al verklapt dat het hier gaat om 
huisboten met een eigentijdse uitstraling. “Na ruim 250 huisboten gebouwd te hebben 
van onze ‘Apart’-serie werd het tijd voor iets moderners. Als grootste housebotenbouwer 
van Europa lopen we voorop met onze innovatie,” aldus Joep Beerlage van La Mare 
Houseboats. De serie start met de Modern 11, een elf meter huisboot met 26,6 m2 
woonoppervlakte. “Behalve het strakke design is dit model standaard uitgerust met 
beweegbare shutters in de dakoverstek, zo zit je buiten altijd droog of uit de zon,” vertelt 
een enthousiaste Beerlage. De Modern-serie wordt aangevuld met de Modern 12 en de 
Modern 15. 
 
La Mare Houseboats |  +31 (0)38-3034220 |  www.lamarehouseboats.nl
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Nieuwe eigenaar voor Inter Boat Marinas
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