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VERHUIZING EN UITBREIDING LONGISLAND
Als gevolg van de groei van de organisatie en de uitbreiding van de activiteiten is LongIsland Shipyards onlangs
verhuisd naar Aalsmeer. Op de nieuwe
locatie aan de Uiterweg 104B te
Aalsmeer beschikt LongIsland over een
ruime showroom, een werkplaats, een
stallingloods van ruim tweeduizend
vierkante meter en een eigen verkoophaven met alle benodigde faciliteiten.
Daar berichtten we al over in augustus
2010. Naast de verkoop van de range
van LongIsland jachten heeft het bedrijf haar activiteiten nu uitgebreid met
de bemiddeling in open en semi open
motorboten tot 12 meter lengte. De
focus van de jachtbemiddeling ligt op
exclusieve, speciale en klassieke bo-

ten. Hierbij valt te denken aan klassieke
houten runabouts, speciale sloepen
en retro weekenders. De echte botenliefhebber zal in de showroom van
LongIsland in Aalsmeer dan ook zijn
of haar hart op kunnen halen. Voor de
presentatie van een te verkopen boot
in de showroom kan LongIsland een
complete reconditionering van de boot
doorvoeren waardoor deze in een perfecte staat gepresenteerd kan worden.
Het grote voordeel van het binnenstaan van de te verkopen boot voor de
opdrachtgever is gelegen in het feit dat
de boot zeer representatief gepresenteerd wordt, de boot niet te lijden heeft
van weersomstandigheden en dat deze
vochtvrij blijft. Hierdoor blijft de boot

NIEUWE VORM VAN VAARPLEZIER:
DE WAJER OSPREY 34

Wajer & Wajer is sinds 1992 een vooruitstrevende jachtbouwer. Bij elk model
streeft het bedrijf naar een elegant
design, onberispelijke vaareigenschappen en duurzaamheid. Kortom: Made
in Holland. Medio 2011 debuteert een
fascinerend vierde model, de Wajer
Osprey 34. Het design bevat vloeiende
lijnen, harmonieuze proporties en het
gebruik van duurzame en kwalitatief
hoogwaardige materialen. Minder
waterverplaatsing, een lager gewicht
en een betere stroomlijn zorgen voor
minder golfslag, meer wendbaarheid

in een perfecte staat verkeren en hoeft
er geen onderhoud meer uitgevoerd te
worden.
LongIsland Shipyards BV
T: 0297-383300
www.longisland.nl

AQUARIVA GUCCI
WAS IN NEDERLAND

en een hoog comfortniveau. Door de
samenwerking met Volkswagen Marine
kan de werf jachten met motoren met
een goede gewicht/kW (pk) verhouding, fluisterstille draai-eigenschappen
en lage verbruiks- en emissiewaarden leveren. Op verzoek is zelfs een
hybride-aandrijving mogelijk. De Wajer
Osprey 34 bevindt zich in de prijsklasse
vanaf € 361.900,– inclusief btw.

Lengers Yacht heeft het jaar 2010 goed
kunnen afsluiten. De bekende distributeur van Italiaanse motorjachten stond
van 9 tot en met 13 december op de
Miljonair Fair in Amsterdam en trok
daar met de veelbesproken ‘Aquariva
by Gucci’ veel nieuwsgierige bezoekers. Zelfs de Amerikaanse actrice
Brooke Shields nam een kijkje bij het
jacht dat uit een samenwerking tussen
Gucci en Riva tot stand is gekomen.
Een mooi begin van de wereldtournee
van dit luxueuze jacht, zo meent Lengers Yachts. Na de Miljonairs Fair gaat
de Aquariva op weg naar andere prestigieuze bestemmingen en bootshows,
waaronder Boot Düsseldorf.

Wajer & Wajer Yachts
T: 035-5821254
www.wajer.nl

Lengers Yachts
T: 0294–256156
www.lengersyachts.nl
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