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Sla uw slag met de Kempers Kickstart bonus
Wie op korte termijn een voorraadboot aanschaft bij Kempers Watersport, doet meteen
mee aan de ‘Cash uw Kempers Kickstart bonus’. Dit is namelijk een uitstekende periode
om een nieuwe boot uit voorraad te kopen en klaar te leggen voor het nieuwe seizoen.
Bedenk dat de prijzen voor nieuwe boten snel oplopen en dat dezelfde boot volgend jaar
een grotere investering vergt dan nu. Dit nog los van de eventuele beschikbaarheid. Met
de Kempers Kickstart Bonus staat uw nieuwe boot deze winter ook direct gratis in de
winterstalling tot april 2023. Kortom: nu kan men uitstekend zaken doen, geen omkijken
naar de boot voor de winter en als eerste te water in het nieuwe seizoen. Bovendien biedt
Kempers u de mogelijkheid om uw huidige boot in te ruilen. En dat is nog niet alles. Want
maakt u gebruik van de Kempers kickstart bonus en koopt u vóór 30 november 2022 een
nieuwe boot, dan krijgt u er bovendien nog een Jobe tegoedbon bij.
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De nieuwe Cap Camarat 10.5 CC
betekent plezier voor iedereen
De Cap Camarat serie van Jeanneau Powerboats is al jaren
ongekend populair. Onlangs introduceerde de Franse werf de
Cap Camarat 10.5 CC, het nieuwe vlaggenschip van de Center
Console lijn. De ergonomische stuurstand met drie stuurstoelen
bevindt zich tussen de twee royale cockpits, die om te bouwen
zijn tot zonnebed. De ruime zijdeur met geïntegreerde zwemtrap
geeft gemakkelijk toegang tot de zee. Ook aan de visliefhebbers is
gedacht: hengelhouders voor op het dak en een transparant visruim
zijn optioneel verkrijgbaar. Onder de T-Top is een goed uitgeruste
keuken geplaatst inclusief een koelkast, gootsteen en optioneel
een gasbrander of grill. Van binnen is de 10.5 CC verrassend ruim
met een tweepersoonshut achterin, een aparte douche in het
hoofdcompartiment en een salon voorin die om te bouwen is naar
een extra tweepersoonsbed. De boot kan worden uitgerust met 2x
300 pk of - voor de snelheidsduivels onder ons - met 2x 425 pk.
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Alumax Boats breidt uit
met tweede productiehal

Vanwege de aanhoudende groei waren de aluminium botenbouwers
uit Meppel al enige tijd op zoek naar extra ruimte. De bedrijfshal van
700 m² waar het in 2009 allemaal begon, bleek niet groot genoeg
voor de huidige orderportefeuille. Daarom opende Alumax onlangs
een tweede locatie in het Meppeler gedeelte van Port of Zwolle van
950 m². Daar zullen diverse modellen worden gebouwd, van sloepen
tot tenders en van brandweerboten, werkboten en luxe jachten tot
watertaxi’s. In de andere hal zal voortaan de technische afbouw,
inrichting en bekleding van de boten plaatsvinden. De uitbreiding is
volgens eigenaren Remko Germeraad en Jarno Visscher hard nodig.
Germeraard: “Wij kunnen nu beter voldoen aan de toenemende vraag
naar aluminium boten, waarbij vooral de vraag naar boten voor de
professionele gebruiker groeit. We hebben begin dit jaar het eerste
multifunctionele schip opgeleverd in Vietnam die wordt gebruikt als
patrouille/ambulance en-of brandbestrijder. De tweede opdracht is
net beklonken en we verwachten dat er nog veel zullen volgen.”
Alumax Boats | +31 (0)522-242212 | www.alumaxboats.nl
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