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Wereldpremière voor Elan Impression 494

Succesvol jaar voor klanten van Contest Brokerage

Na vernieuwing van de Performance- 
lijn met onder andere de Elan 210, 
310 en 350 is het nu weer de beurt 
aan de Impression, de Cruiserlijn van 
Elan. Tijdens de Internautica Boatshow 
te Portoroz, die van 8 tot en met 13 
mei in Slovenië plaatsvindt, heeft het 
nieuwe slagschip van Elan, de Impres-
sion 494, haar wereldpremière. De 494 
is de opvolger van de Impression 444 
en vervangt de 51.4. Vorig jaar is de 
i384 vervangen door de i394. Op de 
344 na is dan de gehele Impression 
lijn vernieuwd.

Voor de klanten van Contest Brokerage 
is het jaar 2012 nu al succesvol. Gijs 
Oostenrijk, makelaar bij Contest Bro-
kerage: “Wij merken dat onze manier 
van aanpak ondanks de crisis zijn 
vruchten afwerpt. Onze opdrachtge-
vers zijn erg positief doordat het plan 
van aanpak wat wij met ze hebben 
doorgesproken ook daadwerkelijk 
goed uitpakt. Presentatie is bij ons 

erg belangrijk. Bijna al onze klanten 
hebben ons advies opgevolgd en heb-
ben de puntjes op de i gezet. Het feit 
dat de jachten binnen kunnen worden 
gestald in een showroom heeft gere-
sulteerd in een bijzonder hoog aantal 
verkopen gedurende de winterperi-
ode. Een stijging van ongeveer 30% 
ten opzichte van vorig jaar. Door de 
overdekte showroom maakt het niet 

uit wanneer een klant komt of dat hij 
onverwacht komt, de schepen staan 
er allemaal glimmend en verzorgd 
bij. Dit wekt bij de potentiële kopers 
vertrouwen op. Het feit dat ze voor hun 
additionele wensen direct een offerte 
krijgen, maakt het plaatje compleet.” 
Hoewel de makelaardij niet mag klagen 
over het aantal verkochte boten, is dat 
niet het enige wat voor de makelaar-
dij telt. Gijs Oostenrijk legt uit: “Onze 
filosofie is dat wij niet gaan voor hoge 
aantallen, maar voor tevreden kopers 
en verkopers. Wij nemen voor beide 
partijen uitgebreid de tijd zodat al hun 
wensen kunnen worden ingevuld.” 
Indien u nieuwsgierig bent naar de werk-
wijze nodigt Contest Brokerage u hierbij 
uit voor een vrijblijvend gesprek.

Contest Brokerage 
T: 0227-543636, www.contestbrokerage.nl

Volgens importeur WNE Yachting 
wordt er veel van het nieuwe jacht 
verwacht. De Impression 494 zou 
geschikt zijn als vertrekkersschip met 
onder andere in de salon een custom 
build hoek, voor onder andere een 
wasmachine, aggregaat of zelfs een 
wijnkoelkast. Met de 494 gaat Elan 
met een nieuw interieur ontwerpteam 
in zee. De 494 kan met een kleine crew 
gevaren worden en is het eerste jacht 
van Elan met keerfok. Het zeiljacht 
heeft net als de laatste jachten uit de 
Performance lijn dubbele roeren. Vol-

gens ontwerper Rob Humphreys geeft 
dit een betere stroming (minder kiel 
turbulentie) en betere koersvastheid.  
Daarnaast creëert het hoge vrijboord 
ruimte voor extra veel berging en heeft 
het de mogelijkheid gegeven de motor 
onder de vloer te plaatsen, waardoor 
een nog ruimere salon ontstaat. De 494 
heeft een bijzonder ruime cockpit met 
diverse innovatieve toepassingen. De 
vanaf prijs is € 220.000,- exclusief 
BTW af werf.
WNE Yachting 
T: 0168-820203, www.wne-yachting.nl


