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Dit jaar bestaat ASA Boot Electro 60 
jaar. De firma werd in 1952 opgericht 
als Accu Service Amsterdam en is 
uitgegroeid tot een gespecialiseerde 
groothandel voor elektrisch en hy-
draulisch gerelateerde producten voor 
jachtbouwers, jachtservicebedrijven 
en watersportwinkeliers. ASA werd in 
2007 door Twan Bogert overgenomen. 
Met een team van ervaren en enthousi-
aste specialisten worden dagelijks uit-
eenlopende producten van leveranciers 
uit de hele wereld geleverd, merendeel 
uit eigen magazijn. Een aantal belang-
rijke leveranciers siert het product-
programma van ASA. Zo worden al 
ruim twaalf jaar de boegschroeven van 
Side-Power met succes gedistribu-
eerd. Andere leveranciers zoals Blue 

Sea Systems, Victron Energy, 
Torqeedo, Aqua Signal, Philippi en 
VDO leveren hun populaire produc-
ten ook via ASA. Daarnaast zoekt het 
bedrijf continu naar nieuwe unieke 
producten die bijdragen om jachten 
mooier, beter, duurzamer, comforta-
beler en functioneler te maken. ASA 
is trots op haar staat van dienst. Om 
dit te tonen heeft de firma haar logo 
tijdelijk voorzien van een jubileum 
tintje. Samen met enkele leveranciers 
is er inmiddels ook een ASA 60 jaar 
jubileum magazine verschenen. Op de 
vernieuwde website is dit magazine 
ook te bekijken.

ASA Boot Electro  
T: 020-4369100, www.asabootelectro.nl

ASA Boot Electro viert 60-jarig bestaan

Vanaf 1 mei 2012 biedt Avéro Achmea 
watersporters de mogelijkheid om 
tegen een scherp tarief de bestaande 
of nieuwe watersportverzekering aan te 
vullen met ‘Pechhulp Nederland’. Men 
is dan in het hele land verzekerd van as-
sistentie bij pech onderweg met de boot. 
Deze unieke service wordt uitgevoerd 
door de landelijke pechhulpverlener voor 
de pleziervaart; BotenWacht Nederland. 
Met deze aanvullende verzekering krijgt 
de verzekerde ter plaatse hulp als het 
vaartuig niet meer verder kan varen door 
pech aan de motor of de stuurinrichting. 
Deze hulp wordt geboden op alle bin-
nenwateren in Nederland en in alle ha-
vens (inclusief zeehavens). BotenWacht 
levert met een netwerk van monteurs 
door het hele land zeven dagen in de 
week gegarandeerde hulpverlening bij 
pech met de boot. De hulpverlening 
bestaat uit telefonische hulpverlening en 
sleutelhulp. De service wordt uitgevoerd 
door BotenWacht Nederland via de 
alarmcentrale Eurocross Assistance.

BotenWacht 
T: 0486-460120
www.botenwacht.eu
www.averoachmea.nl

Wat is de beste boot- of scheepsverze-
kering? De Waterkampioen vergeleek 
de verzekeringspolissen en premies van 
alle relevante bootverzekeraars. Ook efm 
onderlinge schepenverzekeringen u.a. in 
Meppel werd voor de eerste keer in de 
geschiedenis in het jaarlijkse onderzoek 
meegenomen. Uit de uitslag blijkt dat 
efm bovengemiddeld scoort als het gaat 
om premiehoogte en polisvoorwaarden. 
Bootbezitters zijn dus volgens Johan van 
Assen van efm goed uit als zij voor de 
scheepsverzekeraar in Meppel kiezen. 
“We zijn voor sommigen een relatief 
onbekende speler in de watersportbran-

che, dus dit is een onderzoeksresultaat 
waar we gepast trots op zijn. Al kan het 
altijd beter”, merkt hij nuchter op. Een 
sterkte van efm is het contact waarbij de 
verzekeraar klanten actief op de hoogte 
houdt over hun polis. Van Assen legt uit: 
“Omdat wij een onderlinge zijn, hebben 
wij in elk geval elk jaar contact met onze 
deelgenoten op de jaarvergadering. 
Daarnaast versturen wij twee keer per 
jaar een magazine, waarin we verzeker-
den en deelgenoten wijzen op veran-
derde situaties. Maar het kan natuurlijk 
altijd beter, dus onze klanten kunnen 
de komende tijd nog meer nieuws en 
informatie van ons verwachten. We zitten 
momenteel middenin de voorbereidin-
gen van een fusievoorstel met Oranje 
scheepsverzekeringen. Voor de leden en 
deelgenoten wordt het er na een eventu-
ele fusie in zomer 2013 alleen maar beter 
op. We willen de premies nergens laten 
stijgen en in veel gevallen zullen bootei-
genaren zelfs met een premieverlaging 
te maken krijgen. Dan komen we in een 
volgend onderzoek gezamenlijk nóg 
beter uit de bus.” 

efm onderlinge schepenverzekering 
T: 0522-243600
www.efm.nl

Samenwerking 
Avéro Achmea en 
BotenWacht

efm wijst na onderzoek Waterkampioen op 
mogelijkheden tot polisherziening
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 102

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 80
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YachtFocus zoekt een actieve 
verkoopmedewerkster die het hoofdstuk 
‘particuliere bootadvertenties’ oppakt en 
opbouwt. 

Functieomschrijving 
Jouw taak wordt om een marketing- en 
verkoopplan te maken, samen met de 
collegae in ons bedrijf, om particuliere 
adverteerders te benaderen voor een 
online- en bladadvertentie. Vervolgens 
voer je dit uit. Je belt en mailt met 
booteigenaren die al eens in ons blad 
en op onze site adverteerden en nodigt 
ze uit om hun advertentie te verlengen 
en te herplaatsen. Tot op heden hadden 
we hiervoor geen actief beleid, maar dat 
moet nu worden opgezet. Deze functie 
kun je uitstekend parttime vervullen, 
waarbij je grote invloed hebt op de 
tijdsindeling. Je werkt deels vanuit ons 
kantoor, wat goed is om in te werken en 
het team te leren kennen. Je kunt ook 

De watersportbranche heeft er een nieu-
we speler bij. Begin april is René Smits 
zijn bedrijf in full-service jachtmakelaardij 
begonnen onder de naam Smits Jacht-
makelaardij. Smits staat voor persoon-
lijke begeleiding, unieke verkoopstyling 
en een volledige aftersales. Als nieuw-
komer op de markt van jachtmakelaars 
zet Smits Jachtmakelaardij zich extra 
in voor haar klanten. Bij de verkoop 
van het motorjacht blijft het schip in de 
thuishaven liggen, zodat de verkoper zelf 
het onderhoud kan verzorgen en tevens 
kan blijven varen tijdens de periode 
dat het jacht te koop ligt. Ook kan de 
klant gebruik maken van de unieke 
‘verkoopstyling’: een persoonlijk advies 
met een gedetailleerd plan van aanpak 
voor het optimaal presenteren van het 
motorjacht aan potentiële kopers. Dit 
advies richt zich op styling, onderhouds-
staat en andere aspecten van het schip 
met als uiteindelijk doel het jacht snel en 
goed, tegen een zo hoog mogelijke prijs 
te verkopen. Ook voor taxaties, exper-
tise, verzekeringen, jachttransport en 
vaarbegeleiding kunnen watersporters 
bij Smits Jachtmakelaardij terecht. Door 
de samenwerking met gerenommeerde 
bedrijven en vakkundige personen wordt 
de klant altijd naar wens en behoefte 
geholpen.

Smits Jachtmakelaardij 
T: 010-5118000  
www.smitsjachtmakelaardij.nl

deels vanuit je eigen huis werken. Daar-
mee is het een zeer geschikte functie 
voor iemand met bijvoorbeeld een studie 
of kinderen. Eventueel ben je aanwezig 
op botenbeurzen om daar adverteerders 
te adviseren. Voor goede uitvoering van 
de functie krijg je beschikking over een 
laptop en een mobiele telefoon.

Functie-eisen
•	 Initiatiefrijk.
•	 (Telefonische)	verkoopervaring.
•	 Affiniteit	met	watersport	(je	vaart	
 zelf).
•	 Goede	telefoonstem	en	perfect	
 Nederlands taalgebruik.
•	 Handig	met	computers	en	internet:	
 je geeft soms advertenties zelf in of 
 moet ze nabewerken.

Sollicitaties met CV naar:
info@yachtfocus.com

Viva Vinyl, bekend van onder meer 
Flexiteek, een praktisch alternatief voor 
echt	teak,	en	Isiteek,	waarmee	bootei-
genaren met kunststofstroken zelf hun 
dek kunnen maken, heeft Marine Tuft 
overgenomen. Marine Tuft is een bedrijf 
dat comfortabele en duurzame indoor en 
outdoor vloerbedekking levert. “De vloer-
bedekking is uitgevoerd in een maritieme 
look en daardoor uitermate geschikt 
voor toepassing in de watersport,” aldus 
Barry Röhner van Viva Vinyl. Marine Tuft 
tapijt is licht van gewicht, bestand tegen 
schoonmaakmiddelen, geluidsabsor-
berend	en	warmtebestendig.	Het	kan	
zowel los gelegd als verlijmd worden en 
is leverbaar in rolbreedtes van 2 en 4 
meter. De waterbestendigde vezels en 
waterdoorlatende Aquabac onderkant 
zorgen voor een brede en duurzame 
toepasbaarheid bij boten.

Viva Vinyl  
T: 020-6599523 
www.vivavinyl.nl

YachtFocus zoekt verkoopster 
particuliere advertenties

René Smits begint 
Smits Jachtmakelaardij

Viva Vinyl neemt Marine Tuft over

Smits Jachtmakelaardij
Full-service Yachting

Smits Jachtmakelaardij   Donjon 5  2652 HH Berkel en Rodenrijs

info@smitsjachtmakelaardij.nl   www.smitsjachtmakelaardij.nl

telefoon 010-5118000  mobiel 06-22239207

Uw motorjacht efficiënt verkopen…
René Smits is u graag van dienst!

€ 269.000€ 225.000

Wilt u uw motorjacht verkopen?
Smits Jachtmakelaardij zoekt motorjachten voor de verkoop.

Tijdens de verkoopperiode vaart u gewoon door en blijft uw jacht 

op de eigen ligplaats. 

U kunt profiteren van onze perfecte begelei-

ding, unieke verkoopstyling en prima after-

sales. Neem direct contact met mij op!


