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Jachtmakelaardij Kappers exclusief dealer Wauquiez zeiljachten

De Franse werf Wauquiez Boats heeft
Jachtmakelaardij Kappers aangewezen
als exclusief dealer voor Nederland.
Wauquiez, al sinds 1965 bekend vanwege haar kwaliteitsjachten, heeft naam
gemaakt met de Centurion-lijn en de
Pilot Saloon-modellen. Momenteel
bouwt de werf de Pilot Saloon 47
Evolution en Pilot Saloon 55 Evolution.
“Dit zijn jachten voorzien van decksalon met panoramisch uitzicht vanaf de

salonbank en uiterst geschikt voor een
lang en comfortabel verblijf aan boord,”
aldus Anton Kappers, eigenaar van
Jachtmakelaardij Kappers. In opvolging
van de bestaande Centurion-lijn heeft
de werf onlangs ook de Centurion 40S.2
geïntroduceerd. Bedoeld als betrouwbare performancecruiser voor de veeleisende zeiler, die onder alle omstandigheden comfortabel te zeilen is. Een
nieuwkomer op de werf is de Opium 39

Verkoop gebruikte zeilboten gestegen

In het eerste kwartaal van 2012 zijn er
meer gebruikte zeiljachten verkocht
dan in dezelfde periode vorig jaar. Er
wisselden maar liefst 16% meer zeiljachten van eigenaar. De verkoop van
gebruikte motorjachten verliep minder
goed. Daar is sprake van een lichte
afname (12%) in het eerste kwartaal
van dit jaar ten opzichte van het eerste
kwartaal 2011, zo blijkt uit kwartaalcijfers van de HISWA Makelaars.
“Het totaalplaatje duidt op een positieve ontwikkeling,” aldus Mattijs van
Baalen, voorzitter van de bedrijfsgroep
Makelaars van HISWA Vereniging. “In
het algemeen stellen we dat de ver-

koop van gebruikte jachten zich stabiliseert op het niveau van begin 2011.
Het is een gunstig beeld omdat we
toen een lichte opleving van de markt
zagen. Het besef bij verkopers dat
bijstelling naar een reële vraagprijs een
verkoop mogelijk maakt, is blijkbaar
doorgedrongen. Er is veel aanbod van
gebruikte jachten. Jachten die werfgebouwd zijn en in technisch goede staat
verkeren worden vlot verkocht mits een
reële verkoopprijs wordt neergezet.”
HISWA Makelaars
T: 0343-524724
www.hiswamakelaars.nl
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by Wauquiez, een High Performance
zeiljacht met als inspiratiebron jachten
als de Open 60’ klasse. De Opium 39
biedt echter wel een combinatie tussen
high performance zeileigenschappen en
een comfortabel hoogwaardig interieur.
Jachtmakelaardij Kappers is al sinds
lange tijd bekend met de Wauquiez
modellen.
Jachtmakelaardij Kappers
T: 0168-473553
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Tulip Yachts in
Portugal nu
Sea Independent
Portugal
Tulip Yachts in Portugal is agent voor
het internationale netwerk Sea Independent geworden. Jos Gielen, eigenaar van het bedrijf in Portugal, neemt
deel aan het wereldwijde netwerk om
zo de klanten beter te kunnen dienen.
Afgelopen jaren is het aantal deelnemers van het netwerk snel gegroeid.
Marcel Borgmann van Sea Independent: “We hebben nu besloten dat de
volgende stappen in de ontwikkeling
van ons netwerk een grotere integratie
en meer herkenbaarheid moet worden.” Daarom wordt Tulip Yachts een
volledig geïntegreerd onderdeel van
Sea Independent en zal de jachtmakelaardij van nu af aan opereren onder de
naam Sea Independent Portugal.
Sea Independent Portugal
T: +35-(0)1212187775, www.seaindependent.pt
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