
Service en onderhoud 
in hartje Amsterdam

Holland Sport Boat Centre is de nautisch specialist in Amsterdam en omstreken. Hier kunnen 
watersportliefhebbers terecht voor een nieuwe boot, tips en advies, maar ook voor reparaties 
en onderhoud. Hiervoor heeft HSBC een eigen Service Centre, dat het afgelopen jaar een 
fl inke upgrade heeft gekregen. Zo is de werkplaats verhuisd naar een nieuwe locatie bij 
Nautix, het nautisch hart van de hoofdstad. Deze nieuwe plek biedt mogelijkheden voor 
extra vormen van dienstverlening.

Verschillende vormen van service
In het Service Centre kunt u terecht voor service 
en onderhoud aan uw boot of waterscooter. Deze 
service is breed: van de periodieke keuring tot 
gerichte reparaties en het verhelpen van storingen. 
Ook voor het installeren van extra onderdelen kunt u 
hier aankloppen. Wat voor reparatie of onderhoud uw 
boot ook nodig heeft, het serviceteam van Holland 
Sport Boat Centre pakt het graag op. Holland Sport 
Boat Centre is dealer van de merken Stormer Marine, 
Bayliner, Sea Ray, Quicksilver, Sea Doo, Saxdor Yachts, 
Mercury en MerCruiser, maar het Service Centre levert 
ook service en onderhoud aan elk ander merk.

“Het doel is dat straks iedereen ons weet te vinden. 
Ook mensen die geen klant zijn bij HSBC of die hun 
boot niet in onze haven hebben liggen,” zegt Mark 
Besselink. Hij is de manager van het nieuwe Service 
Centre. Zijn passie voor de watersport is van jongs af 
aan ontstaan. Zijn ouders waren in het bezit van een 
boot, waarmee zij op vakantie gingen. De rol bij het 
Service Centre is daarom een hele logische keuze. 
“Ik kende het bedrijf al, omdat ik er zelf klant ben. 
Toen ik de vacature langs zag komen wist ik meteen 
dat dit paste bij mijn interesses.”

Ook voor het zomerklaar maken van uw boot kunt 
u terecht bij het Service Centre. En wie slim is, 
reserveert ook meteen een ligplaats in de bijbehorende 
jachthaven Nautix Marina, waar de service- en 
onderhoudsmogelijkheden voor uw boot altijd binnen 
handbereik zijn. Ook de winterstalling van uw boot 
kan door het Holland Sport Service Centre worden 
geregeld. Er is zowel binnen als in de overdekte 
buitenstalling plek. En door het cameratoezicht loopt 
uw boot geen enkel risico.

Elektrisch varen
Vanaf 2025 mogen alleen nog elektrische boten de 
binnenstad van Amsterdam in. Brandstofmotoren 
worden dan geweerd uit de grachten. Tegelijkertijd 
neemt de vraag naar elektrisch varen in andere delen 
van het land toe. Booteigenaren zien steeds meer 
voordelen in elektrisch varen, zoals minder geluid en 
geen uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het varen. 
Holland Sport Boat Centre ziet ook deze verandering 
in de markt en daarom richt het Service Centre zich nu 
ook op deze tak van watersport. Het Service Centre 
is specialist in het ombouwen van brandstofboten 
naar een boot met elektrische aandrijving. Eerst wordt 
er gekeken naar welke opties er voor de specifi eke 
boot beschikbaar zijn. Aan de hand van de wensen 
van de klant wordt er dan gekozen voor de beste 
toepassing. Mark: “Het aanbod voor elektrisch varen 
breidt zich steeds verder uit. We zijn dan ook van plan 
om meer monteurs op te leiden tot gespecialiseerd 
elektromonteur.” Mocht u twijfelen over een overstap 
naar elektrisch varen, dan kunnen de medewerkers in 
het servicecentrum u verder helpen met tips en advies.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij het Service 
Centre? Neem contact op met Holland Sport Boat 
Centre of kom langs bij Nautix Amsterdam.

Bezoek HSBC bijvoorbeeld tijdens de Paasshow op 
9 en 10 april. Meer informatie in het algemeen nieuws.

Holland Sport Boat Centre
Zuiderzeeweg 2
1095 KG Amsterdam
+31 (0)20-6947527
info@hollandsport.nl
www.hollandsport.nl
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