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Nu ook refits bij Steeler Yachts
Naast de bouw van moderne, hoogwaardige motorjachten gaat Steeler
Yachts zich ook toeleggen op refits
van bestaande jachten tot 25 meter
lengte. Klassiek of modern, variërend
van een nieuw verfsysteem en nieuwe
stoffering tot de inbouw van een boegen hekschroef of een compleet nieuw
technisch systeem. Hans Webbink,
directeur van Steeler Yachts: “Het is
geen geheim dat er een grote groep
jachteigenaren is die aanvankelijk
dacht een nieuw schip te kopen, maar
toch heeft besloten het huidige schip
te houden. Dit schip willen ze dan wel
aanpassen aan de huidige wensen en

behoeften. Ze kiezen vaak voor een
nieuw teakdek, verfbeurt, vernieuwende techniek, andere motor en stoffering. Wij hebben de vaklieden in huis,
beschikken over een goed geoutilleerde werf en bieden een breed scala aan
mogelijkheden. Daarbij is een refit een
goede investering in de waardevastheid van een motorjacht.” Tijdens het
refit-proces onderhoudt Steeler Yachts
nauw contact met de klant en na afronding van de refit volgt een uitgebreide
proefvaart om de systemen te testen.
Steeler Yachts
T: 0521-510268, www.steeleryachts.com

Boat Showrooms exclusieve dealer voor
Linssen Yachts in het Verenigd Koninkrijk
Vanwege de jarenlange ervaring met de
verkoop en serviceondersteuning van
diverse populaire merken stalen jachten, is Boat Showrooms nu benoemd
tot exclusieve Linssen-dealer in het
Verenigd Koninkrijk. Geïnteresseerden
kunnen bij alle drie de vestigingen
van Boat Showrooms terecht voor
Linssen-jachten, maar de verkoop van
nieuwe Linssen-jachten zal voor een
belangrijk deel plaatsvinden vanuit het
gerenommeerde Steelboat Centre in
de Shepperton Marina aan de Thames.
Yvonne Linssen, hoofd Marketing &
Sales, gaf de volgende toelichting op
het nieuws: “We hebben Boat Show-

rooms uitgekozen vanwege hun goede
reputatie in het Verenigd Koninkrijk en
hun ruim 25 jaar lange ervaring met
nieuwe en gebruikte stalen jachten. Ik
ben van mening dat het bedrijf destijds
een sleutelrol heeft gespeeld bij het
introduceren van Nederlandse jachten
op de Britse markt”. Om de nieuwe
samenwerking naar buiten toe uit te
dragen, zal Boat Showrooms twee van
de nieuwste Linssen-modellen presenteren op de Southampton Boat Show
later dit jaar.
Linssen Yachts
T: 0475-439999, www.linssenyachts.com

Mulder Shipyard gaat samenwerking aan
met Omega Achitects

De bouw van de nieuwe Mulder 98
Flybridge is momenteel in volle gang.
Mulder Shipyard heeft in overleg met
de opdrachtgever Frank Laupman het
ontwerp voor het interieur in handen
van Omega Architects gegeven. Op

dit moment wordt volop gewerkt aan
het 30 meter lange, aluminium casco
van de nieuwe Mulder 98 Flybridge.
Nadat het casco klaar is, wordt gestart
met de montage van de leidingen ten
behoeve van de diverse systemen.
Het totale interieur van het jacht wordt
‘zwevend’ geïnstalleerd, voor optimale
geluids- en trillingsisolatie.

Jachtwerf
Pedro-Boat levert
eerste H2homes
uit aan Duits
charterbedrijf
De eerste exemplaren van een serie
H2homes, de varende vakantiewoning
die enkele maanden geleden door
jachtwerf Pedro-Boat uit Zuidbroek
is geïntroduceerd, zijn kortgeleden
uitgeleverd aan de klant. Vanaf nu zijn
de houseboats te huur bij Yachtcharter
Römer met een vestiging in Buchholz,
aan de Müritz, en in Hennigsdorf, bij
Berlijn. De H2homes zijn vanuit beide
vestigingen te huur. Manfred Römer,
eigenaar van Yachtcharter Römer zegt:
“We wachten nog op een aantal exemplaren die in de loop van de zomer
door de werf worden uitgeleverd en die
hebben we écht nodig. Op dit moment
is bijna alles volgeboekt.” De populariteit van het jacht heeft vooral te maken
met het feit dat de boot laagdrempelig
is in de verhuur. Ook mensen die weinig ervaring hebben in de watersport
stappen gemakkelijk op de H2home.
En het is wat anders dan een standaard boot.” Inmiddels is Pedro-Boat
alweer bezig om de H2home verder te
ontwikkelen. Zo zal er een elektrische
versie verschijnen met voortstuwing
door middel van een schroefas in de
beide drijvers, welke worden gevoed
door zonnepanelen. Ook zal er een
optie komen om het dak te gebruiken
als terras.
Pedro-Boat
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl

Mulder Shipyard
T: 071-5612325
www.muldershipyard.nl
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