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MdeGROOT Jacht- 
en Scheepstuigerij 
viert feest
Nu het tuigen van de VOC Amsterdam 
is afgerond, vond Jacht- en Scheepstui-
gerij MdeGROOT het tijd voor een nieuw 
project. Dit is de uitbreiding van het 
bedrijf aan de Kooijweg 30 geworden.  
De vergunning is onlangs verleend en 
de planning is dat de nieuwbouw eind 
dit jaar nog gereed komt. De uitbrei-
ding aan de Kooijweg bestaat onder 
andere uit een ontvangstruimte, een 
ruim opgezette verkoopshowroom  met 
het technisch tuigwerk, een afhaalbalie, 
een aantal werkplekken en meerdere 
projectruimtes. De scheepstuigerij ziet 
dit als hét moment voor een feestje en 
biedt speciaal voor haar vaste klanten en 
relaties een kortingsperiode op verschil-
lende producten aan. De actie loopt van 
1 oktober tot en met 31 oktober 2011. 
Neem contact op met de firma voor 
meer informatie over de actieproducten 
en -voorwaarden.
MdeGROOT Jacht- en Scheepstuigerij
T: 0514-681210, www.mdegroot.com

15 jaar Beurs 
Klassieke Schepen

Tweede editie Bootoutlet op 22&23 oktober 

Jeanneau centrum in Lelystad

Het eerste weekend van november 
staat de haven van Enkhuizen in het 
teken van klassieke schepen. Op 4, 5 
en 6 november vindt daar namelijk de 
vijftiende internationale Beurs Klas-
sieke Schepen plaats. Dit is de enige 
beurs in Europa voor het bouwen, be-
heren, onderhouden en conserveren van 
klassieke en traditionele schepen. Zowel 
vakkundige eigenaren als toegewijde 
liefhebbers van traditionele vaartuigen en 
scheepsambachten zullen hier aanwezig 
zijn. Naast een rondje langs de te koop 
staande boten en stands van behouds-
verenigingen, verzekeraars en charte-
raars biedt deze beurs ook de gelegen-
heid om demonstraties van experts bij 
te wonen. YachtFocus is er ook om de 
Klassieke Schepenspecial vol enthousi-
asme uit te delen. U vindt de beurs naast 
het NS-station in Enkhuizen.
Klassieke Schepen v.o.f.
T: 0228-591111, www.klassieke-schepen.nl

Op zaterdag 22 en zondag 23 okto-
ber 2011 is Bootoutlet in het WTC 
Expo te Leeuwarden dé plaats waar 
gebruikte boten aan de man worden 
gebracht. Vorig jaar was een succes en 
daarom wordt de overdekte gebruikte 
botenbeurs in 2011 opnieuw gehou-
den. Naast verschillende kramen met 
bootspullen worden er zo’n 200 boten 
verwacht. Nieuw en gebruikt, zeilboten, 

Met de verhuizing van SkipsYachting 
naar Flevo Marina is Lelystad het cen-
trum voor het bekende merk Jeanneau 
geworden. In de showroom is er naast 
zeiljachten ook ruimte voor motorjach-
ten. SkipsYachting handelde in Stavoren 
al een tijd in de zeilboten van Jeanneau.
Sinds eind augustus zijn daar de 
motorboten van de Franse bouwer 
bijgekomen. “Een geweldige opsteker”, 
vindt Peter de Vries van SkipsYachting. 
“Zo is het plaatje compleet. We zijn net 

sloepen en motorboten. Alle soorten 
boten en aanbieders komen hier bijeen. 
Makelaars en particulieren bieden hier, 
net voor de winter invalt, hun boten 
extra goed geprijsd aan. Beide dagen 
bent u al vanaf 10.00 uur van harte wel-
kom. Meer informatie vindt u op pagina 
36 t/m 41 of op de webpagina 
www.bootoutlet.nl

verhuisd van onze vestiging in Stavoren
naar Lelystad. Dit omdat Lelystad 
midden in het land ligt en dus 
gemakkelijker bereikbaar is. Bovendien 
ligt het vlak bij Schiphol. Wij hadden 
al langer het plan om onze zeiljachten 
in een centraal in het land gelegen 
showroom te presenteren en Jeanneau 
had precies hetzelfde idee. Toen we 
ook het importeurschap van de motor-
jachten kregen, was het een eenvoudig 
optelsommetje.“ De showroom moet 
half oktober zijn ingericht en is vanaf 
die tijd zes dagen in week voor het 
publiek toegankelijk. Naar verwachting 
zullen hier permanent tussen de tien en 
vijftien zeil- en motorboten te bewon-
deren zijn. 

SkipsYachting
T: 0320-279863
www.skipsyachting.nl
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 120

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 42

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 98
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Duitse vestiging Serry en Nautisch Kwartier 
nu ook importeur van Bénéteau 
motorjachten

Taxatie pleziervaartuigen duidelijk door standaard HISWA 
taxatierapport

Strategische 
samenwerking 
De Gier Maritiem 
en Sea Independent 
een feit

De HISWA Vereniging heeft in samen-
spraak met de HISWA Qualified experts 
en makelaars een gestandaardiseerd 
taxatierapport opgesteld. Dit om de 
werkwijze rond taxaties inzichtelijk en 
duidelijk te maken. Standaardisatie van 
de rapportage betekent dat op eendui-
dige wijze tot een waardevaststelling 
van pleziervaartuigen wordt geko-
men. Beter inzicht in de wijze waarop 
een waardeoordeel van een jacht tot 
stand komt, biedt meerwaarde voor 

KAP Nautic GmbH is de nieuwe 
vertegenwoordiger van Bénéteau zeil- 
én motorjachten. Op 1 januari 2011 
opende KAP Nautic al de deuren met 
het importeursschap voor de Bénéteau 
zeiljachten en wegens groot succes is 
het importeursschap voor de Bénéteau 
motorboten nu ook rond. KAP Nautic is 
een samenwerkingsverband van Nau-
tisch Kwartier Stavoren (zeiljachten) 
en Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij 
in Loosdrecht (motorjachten). Voor 
zowel het Nautisch Kwartier Stavoren 
als Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij 

zowel de consument als de financier, 
zo meent de HISWA Vereniging. Het 
rapport mag worden gebruikt door de 
HISWA Qualified makelaars en experts, 
partijen die vaak worden betrokken bij 
het afgeven van taxaties ten behoeve 
van aan- en verkoop, financiering en 
verzekering van een jacht. Middels 
het nieuwe rapport wordt ook inge-
speeld op de bijzondere wensen van 
de diverse financiers die hiermee op 
hun wenken worden bediend. HISWA 

is de nieuwe vestiging een logische 
keuze, omdat vanuit het kantoor, mid-
den in het centrum van Düsseldorf, 
de West-Duitse markt actief benaderd 
kan worden. Voor de Duitse clientèle is 
het een groot voordeel dat ze nu hun 
boot in eigen land kunnen kopen en de 
contracten in de eigen taal kunnen af-
sluiten. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom op de Akademiestraße 3 in de 
Alter Hafen in Düsseldorf.

KAP Nautic
T: +49 (0)211-87578900, www.kapnautic.de

Qualified expert Rob Dros licht toe: 
‘Door deze standaard rapportage wordt 
een nieuwe bouwsteen toegevoegd 
in het pakket aan zekerheden wat wij 
de consument al bieden. Vertrouwd 
zakendoen en het verhogen van ons 
niveau van dienstverlening gaan zo 
hand in hand’.

www.hiswa.nl
www.hiswa-experts.nl

De Gier Maritiem en Sea Indepen-
dent gaan een samenwerking aan ten 
behoeve van de verkoop- en onder-
houdsactiviteiten. Sea Independent 
zal daarbij haar bemiddelingsschepen 
onderbrengen op de werf van De Gier 
Maritiem in Enkhuizen. Marcel Borg-
man van Sea Independent licht toe:  
“Met deze strategische samenwer-
king heeft Sea Independent een zeer 
toegankelijke locatie aan het water 
verkregen en een gelijkgestemde kwa-
litatief hoogwaardige partner die op het 
gebied van jachtservice toegevoegde 
waarde biedt aan de te verkopen 
schepen.” Beide bedrijven leggen zich 
volledig toe op het leveren van hoge 
kwaliteit en zullen met deze strategi-
sche samenwerking elkaars specialis-
men versterken.

Sea Independent
T: 0229-279753
www.seaindependent.com


