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Maricol lanceert dit jaar de Van Loij 9.00 Inruilpremie op
Yamaha-buitenboordmotoren

Na de Emerald sloep introduceert Maricol
dit jaar een tweede range: de Van Loij,
met als eerste model de Van Loij 9.00.
Het moderne, negen meter lange ontwerp biedt een royale open kuip met
twee maal een rondzit. Deze tender is
standaard van vele gemakken voorzien,
zoals een vast toilet, zelflozende kuip,
gasstel, wasbak, koelkast en kussens voor de rondzit. Met twee vaste
slaapplekken is de boot geschikt om er
ook voor langere tijd mee weg te gaan,
zonder de luxe van een sloep uit het
oog te verliezen. Met ruimte voor twaalf
personen, een stuurstand achterin en
een zwemplateau biedt ze ook voor
dagtochten veel comfort. De tender is
geschikt voor grotere groepen, maar
met de rondzit achterin is er ook de
knusheid voor kleinere gezelschappen
gecreëerd. Het zonnedak is een losse
optie die ook hydraulisch te laten zakken is. Zonder deze optie is de sloep
ook uitermate geschikt voor de Amsterdamse grachten. De vloer loopt door
in het zwemplateau waardoor de kuip
volledig zelflozend is. Dit zorgt voor

een goede instap bij een lage kade. De
toegankelijkheid wordt nog verbeterd
door de hoge instap aan weerszijden
van het schip. Ontwerper Hugo Smeding
heeft rekening gehouden met veel
stabiliteit en goede vaareigenschappen zoals een sterke koersvastheid.
De moderne strakke lijnen krijgen nog
meer vorm door de afgeronde hoeken
over het gehele schip. Door de hoge
romp ontstaat veel ruimte onder het
voordek, welke is opgedeeld in twee
ruimtes met een royaal vast toilet en
twee vaste slaapplaatsen. De boot is
zowel geschikt voor rustige tochten
over de kleinere Nederlandse binnenwateren als voor tochten met hoge
snelheden over ruim water. Standaard
is de Van Loij 9.00 voorzien van een
Yanmar 29 pk dieselmotor. Optioneel
kan er gekozen worden voor motorisering tot 180 pk. Vanaf augustus is de
sloep leverbaar in zowel een stalen als
polyester uitvoering, met keuze uit vele
kleuren. De Van Loij 9.00 is verkrijgbaar
vanaf € 69.000,Maricol, T: 0514-850367, www.maricol.nl

Met de komst van de Yamaha “Eco
Inruilpremie” campagne maakt Yamaha
Motor Nederland het voor alle bezitters
van een oude tweetakt buitenboordmotor mogelijk te kiezen voor een
milieubewuste manier van recreatie op
het water. Yamaha steunt de consument in deze gedachte door royale
inruilpremies te bieden voor oude vervuilende tweetakt buitenboordmotoren
die worden ingeruild op één van de
schone moderne Yamaha viertaktmodellen tussen de 2,5 en de 20 pk. De
korting kan oplopen tot maximaal 675
euro. Voorwaarde is dat de ingeruilde
buitenboordmotoren compleet zijn en
dat ze voorzien zijn van een serienummer. De actie geldt niet in combinatie
met andere acties of aanbiedingen en
eindigt op 15 juli 2012.

Yamaha Motor
T: 020-6546001
www.yamaha-motor.eu

Ligplaatsen met fullservice bij Menken Maritiem
Vanuit Ter Aar biedt Menken Maritiem
overdekte ligplaatsen voor sloepen aan.
Deze zijn te vinden in het water maar
ook op de wal. De service is bedoeld
voor klanten die zich nergens zorgen
over willen maken. Minimaal drie uur
van tevoren kan de eigenaar van de
sloep bellen waarna een medewerker
van Menken Maritiem de sloep uit de
stalling haalt en te water laat met de

kap open en de sleutels in het contact. Op verzoek kan er zelfs gezorgd
worden voor een hapje en een drankje.
Wanneer de sloep terug komt, hoeft de
eigenaar niet te wachten en wordt de
sloep door Menken Maritiem weer uit
het water gehaald, afgespoten en weg
gezet. Met deze service hoopt Menken
de ligplaats schaarste in de markt deels
op te vullen met een extra luxe service.
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