
Herkent u dit probleem ook op uw jachtwerf of haven?

Bel FHI, wij helpen u graag in dit traject!
Bel 085 - 0220272 of mail info@fhi-bv.nl

 FHI is gespecialiseerd in het verwerven, bemiddelen en verwijderen van (achtergelaten) wees-, en schade vaartuigen.

Eigenaren zijn ontraceerbaar & openstaande rekeningen?

Foto omslag
Fairline Squadron 58 van Jonkers Yachts 
zie pag. 95
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InhoudsopgaveVan je hobby je werk maken
De watersport zou nergens zijn zonder de inzet van alle enthousiaste mensen die ons het varen 

mogelijk maken. Werken op en aan boten geeft veel voldoening. Daarom beginnen wij de nieuwe 

rubriek VacatureFocus, met actuele banen in de watersportbranche op de pagina’s 30 tot en met 

35 van dit magazine. Zit daar wat tussen voor u? Voor nóg meer banen in de watersport kijkt u 

op nieuwswebsite BootAanBoot.nl onder het kopje ‘Werk in de watersport’. Kom ook werken in 

de allerleukste bedrijfstak van Nederland!

Van 8 tot en met 12 maart opent in de WTC Expo te Leeuwarden de botenbeurs Boot Holland 

haar poorten. Voorin dit magazine leest u er alles over en vindt u een handige beursplattegrond. 

Boot Holland heeft een speciale plek in het hart van YachtFocus. Het is bij uitstek een gezellige 

beurs met hartelijke ontvangst. Wij genieten altijd van de gemoedelijke Friese mentaliteit. U 

bent overal aan boord welkom, dat is hier nog normaal. Nu Boot Holland de enige overdekte 

botenbeurs van Nederland is, mag niemand het missen!

Tegenwoordig maakt ons teamlid Mandy leuke vlogs waarin ze boten bespreekt. Het begrip vlog 

staat voor video weblog en is een informatieve, gefilmde impressie. Regelmatig verschijnen op 

BootAanBoot.nl nieuwe vlogs. Op Boot Holland zullen we elke dag vlogs opnemen en meteen 

na montage publiceren. N.B.: dealers die in aanmerking willen komen voor een vlog kunnen ons 

bereiken via de contactgegevens in het colofon.

Tot slot nog een oproep om u vooral in te schrijven op de gratis nieuwsbrief, twee keer per week 

per e-mail, van Nederlands grootste watersportnieuwswebsite BootAanBoot.nl.
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per e-mail, van Nederlands grootste watersportnieuwswebsite BootAanBoot.nl.
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