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LEKKER Boats gaat los met een 
nieuwe snelheidsduivel: de LEKKER 44

ZWF Yachts en Huisken Alubouw slaan de handen ineen

Botenbouwer LEKKER Boats breidt de vloot uit met een 
nieuw jacht: de LEKKER 44. Deze zeewaardige boot heeft 
een topsnelheid van meer dan 50 knopen (92 km/u) en is 
perfect om dagenlang mee op avontuur te gaan, ongeacht de 
weersomstandigheden, aldus de werf. De 44 is van Nederlandse 
makelij en verkrijgbaar in drie verschillende configuraties: Sport, 
Adventure en Ultimate. Het lichtgewicht Sportmodel is gericht op 
zestien buitenzitplaatsen en heeft een toilet. De Adventure heeft 
een ruime hut en is voorzien van twee slaapplekken en een ruime 
badkamer. De Ultimate heeft de grootste hut met vier slaapplaatsen 
die configureerbaar zijn naar een tafel. LEKKER Boats staat 
bekend om haar snelle, exclusieve boten met een functioneel, 
onderhoudsarm design, waarvan er maximaal 50 per jaar met de 
hand worden gebouwd. Het laswerk in combinatie met de stevige 
stootrand zorgen voor een sterke, binnen- en buitenkant, waarmee 
iedereen kan varen en aanleggen zonder stress. 

LEKKER Boats  |  +31 (0)6-40755834  |  www.lekkerboats.com

Genieten van wat watersport te bieden heeft. Vanuit die gedachte is ZWF Yachts ontstaan en inmiddels is 
het bedrijf dealer van Finnmaster, Grandezza, Husky, Speedster, Stender en Timeless. Onlangs is er ook een 
samenwerkingsverband aangegaan met Huisken Alubouw uit Makkum waar de Alu-Dutch tenders gebouwd 
worden. Huisken Alubouw heeft inmiddels meerdere modellen succesvol afgeleverd. De aluminium Tender 6.30 en 
Tender 7.20 zijn uit te rusten met motoren van 60 tot 150pk. Verder zijn de volledig in Nederland gebouwde boten 
bijna helemaal naar eigen wens samen te stellen. Feitelijk is het custom bouwen voor een betaalbare prijs. De  
Alu-Dutch tenders hebben goede vaareigenschappen en zijn voorzien van A-merk benzine en elektrische motoren 
en hebben veel opbergruimte. Bovendien zijn de zelflozende tenders duurzaam en onderhoudsvrij. Het aanbod van 
ZWF Yachts is te zien in de showroom aan de Lange Baan 2b in Wommels.  

ZWF Yachts  |  +31 (0)515-727009  |  www.zwfyachts.nl

De nabij München gevestigde werf My-Electroboat, heeft Prior 
Yachting het dealerschap gegund voor de Benelux. De ‘Green 
Wave’ productie bij MY-Electroboat verbetert de milieubalans 
van de elektrische boten niet alleen op het gebied van uitstoot 
op het water, maar ook tijdens de productie op het land. Voor 
de voortstuwing wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde 
motormerken als Torqeedo, Kräutler en Molabo. Door de vele 
mogelijkheden om de boten naar eigen smaak aan te kleden, 
worden de boten uitsluitend op bestelling gebouwd. Voor de 4 
kleinste modellen bedraagt de levertijd 6 tot 8 weken. De modellen 
zijn allemaal luxe uitgerust en hebben daarnaast nog een hele 
reeks aan opties, zoals keuze uit motoren, kussenkleur, kleur van 
de boot enzovoorts. Afhankelijk van de boot en motor kunnen 
er snelheden tot 65 km/h per uur gehaald worden. Het speciale 
oplaadbare accusysteem met lithium-ion accu’s van Aentron zorgt 
voor een betrouwbare stroomvoorziening. 

Prior Yachting  |  +31 (0)118-674074  |  www.prioryachting.nl

Prior Yachting verwerft dealerschap 
van My-Electroboat
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