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Vernieuwde Bayliner 285 bij Holland Sport Boat Centre

Sloepenmarkt.nl verhuist naar Grou Brandaris Q52 
op Ibiza

Er is een nieuwe Bayliner binnengeko-
men bij Holland Sport Boat Centre. Het 
gaat om de vernieuwde Bayliner 285 uit 
2011. De sportboot biedt slaapruimte 
aan zes personen. De cruiser is uitge-
rust met een Mercruiser 5.7L MPI V8, 
een boegschroef, een windas, kussens 
voor op het voordek en een zwem-
platform. Maaltijden kunnen gegeten 
worden in de dinette of buiten aan 
boord. De 285 heeft cockpit zitplaatsen 
die makkelijk te veranderen zijn en een 
grote inklapbare tafel.

Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527
www.hollandsport.nl

Na jaren succesvol vanuit Terherne 
te hebben geopereerd, verhuist 
Sloepenmarkt.nl in de loop van augustus 
naar de Singel 12 te Grou (vlak achter 
het Aquaverium). Het betreft twee in 
2005 gebouwde bedrijfshallen, met een 
totale oppervlakte van 2.600 m2 inclu-
sief 26 ligplaatsen met lange steigers, 
elektriciteit en water. Dit betekent een 
verdubbeling van de oppervlakte ten 
opzichte van de huidige locatie. De 
ligging is zeer centraal en aan open 
vaarwater. De locatie omvat een grote, 
vorstvrije winterberginghal en werk-
plaats en een glasrijke showroom met 

De Brandaris Q52 is erg geschikt om 
de Middellandse Zee met haar mooie 
baaien en havens te ontdekken. Geen 
wonder dat het jacht aan het begin van 
deze zomer de tocht naar Ibiza heeft  
afgelegd. De Brandaris biedt haar 
passagiers de perfecte combinatie van 
het mooie leven buiten en een comfor-
tabele nacht aan boord. Het moderne 
jacht staat voor pure ontspanning en 
blijdschap, exclusiviteit, kwaliteit en 
comfort. De Brandaris Q52 bevat ruime 
slaapruimtes, een bar, jacuzzi en een 
breed dek. Het design werd afgelopen 
oktober beloond met de International 
Showboats Design Award. 

Brandaris Yachts
T: 035-5823318
www.brandarisyachts.nl
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kantoren. Zo’n 250 sloepen en cruisers 
(tussen 6 en 10,5 meter) kunnen hier 
worden opgeslagen voor verkoop, 
winterberging en onderhoud.
Sloepenmarkt bestaat sinds 2006 en 
is opgericht door vader en zoon Van 
den Berg. Jong gebruikte sloepen en 
cruisers is de specialiteit. Inmiddels 
zijn zes mensen werkzaam bij Sloepen-
markt.nl. In het watersportseizoen is 
het bedrijf 7 dagen per week geopend.

Sloepenmarkt
T: 0566-688816 
www.sloepenmarkt.nl


