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kan bijvoorbeeld op basis van catego-
rie, jachtbouwer en prijs. De site bevat 
uitgebreide informatie en veel foto- en 
filmmateriaal. U vindt snel en gemak-
kelijk wat u zoekt. Nadat u een aantal 
jachten heeft geselecteerd, kunt u uw 
favorieten bewaren en aanvullende infor-
matie downloaden. Ook kunt u een kijkje 
nemen op het YouTube-kanaal: 
www.youtube.com/orangeyachts. En 
natuurlijk kunt u direct een afspraak ma-
ken met de jachtbouwer van uw keuze.

Nederland behoort tot de internationale 
top als het gaat om jachtbouw. Niet 
alleen in het superjachtsegment, maar 
zeker ook in het segment tot 24 meter. 
Vooral in het buitenland staan we be-
kend om onze fraaie (semi)custom built 
jachten, ons vakmanschap en innovatie-
ve hoogstandjes. Om ook internationaal 
publiek aan te spreken, is de website 
Engelstalig. 

Aangesloten jachtwerven 
Bij HISWA Orange Yachting Group zijn 
intussen bijna 30 bedrijven aangesloten. 
Op de website www.orangeyachts.com
vindt u het aanbod van de volgende 

Als consument oriënteert u zich steeds 
meer online. Voor veel aankopen zoekt 
u eerst op internet naar informatie, 
selecteert u verschillende aanbieders, 
vergelijkt u prijzen en leest u referenties 
van andere kopers. Bij het kopen van 
een nieuwe boot gebruikt u internet 
wellicht niet als koopkanaal maar 
wel als oriëntatiekanaal. Om in deze 
behoefte te voorzien, hebben Neder-
landse jachtwerven op één plek hun 
nieuwe jachtenaanbod bijeen gebracht. 
Dergelijke websites voor gebruikte bo-
ten waren er al wel, echter voor nieuwe 
boten nog niet.

Kijken en vergelijken
Op www.orangeyachts.com kunt u niet 
alleen jachten van de verschillende wer-
ven bekijken, maar is het ook mogelijk 
jachten met elkaar te vergelijken. Dat 

Nederlandse jachtwerven en 
toeleveranciers:
• Altena Yachting
• Aquanaut Yachting Holland
• Atlantic Motoryachts
• Jachtwerf Atlantic
• Babro Yachting
• Barco Marine Equipment
• C-Yacht
• De Boarnstream
• Focus Sails & Sailing
• Gebr. van Enkhuizen
• Hutting Yachts
• Interboat
• De Alm Jachtbouwers
• Menken Maritiem
• Noblesse Yachts
• No Limit Ships
• Ottenhome Heeg
• Pikmeerkruiser
• Privateer Yachts
• Schaap Composites
• Stormer Marine
• Sturiër Yachts
• Tenderline
• Tyvano Yachts
• Whisper Power
• Wim van der Valk Yachts
• Winner Yachts

Zorgeloos varen
Alle bovenstaande bedrijven zijn lid van 
HISWA Vereniging en hanteren verplicht 
de HISWA Algemene Voorwaarden op-
gesteld in samenspraak met de Consu-
mentenbond en de ANWB. Die bieden 
optimale zekerheid en duidelijkheid. HIS-
WA Vereniging wil watersporters laten 
genieten op het water. En ervoor zorgen 
dat u niet voor onaangename verrassin-
gen komt te staan. Een watersportbedrijf 
dat lid is van HISWA Vereniging garan-
deert u dat u zorgeloos kunt varen. 

Op zoek naar gebruikte boot
Orange Yachts geeft een overzicht van 
nieuwe boten. Het aanbod van gebruikte 
boten door jachtmakelaars vindt u op 
www.hiswamakelaar.nl. Deze makelaars 
zijn aangesloten bij HISWA Vereniging. 
Ze zijn verplicht de HISWA Algemene 
Voorwaarden voor Bemiddeling te hanteren.
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Alle nieuwe boten van 
Nederlandse bodem op één website

Watersporters die op zoek zijn naar een nieuwe boot, 
kunnen de collectie van Nederlandse jachtwerven be-
kijken via één centrale website. Op de site van HISWA 
Orange Yachting Group – www.orangeyachts.com - staat 
een representatief aanbod van Nederlandse nieuw-
bouwjachten. Het aanbod varieert van zeil- en motor-
jachten tot sloepen en tenders, alles in het segment tot 
24 meter.     
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