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Sea Independent opent nieuw kantoor in Spanje
voor Sea Independent Spain de gehele
Spaanse kust alsmede de Balearen
bereiken. Boat Doctor is gespecialiseerd
in full-service van kwaliteitsschepen. Van
Bemmel: “We zijn trots onszelf te kunnen
introduceren als de nieuwe agent voor
Sea Independent Spain. Wij bieden de
klant professioneel advies in de verschillende disciplines: de verkoop van zeil- en
motorjachten, verhuur en de verkoop
van ligplaatsen, jachtservice en refit.
Onze klanten stellen onze persoonlijke,
meertalige service op prijs en waarderen
onze toewijding.”

Rutger van Bemmel van Boat Doctor sluit
zich met zijn bedrijf aan bij het internationale netwerk van Sea Independent.

Boat Doctor is gevestigd in Port Vell in
het Spaanse Barcelona. Van daaruit kan
jachtmakelaar Van Bemmel als agent

YachtFocus
Magazine nu ook
voor abonnees

IVA Driebergen haalt topscores
in studiekeuzegids

Sea Independent
T: 0229-279753
www.seaindependent.com

YachtFocus Magazine wordt al ruim
acht jaar gratis verspreid bij jachthavens, watersportwinkels, jachtmakelaars, verhuurbedrijven en watersportbeurzen. Steeds vaker krijgt
YachtFocus de vraag of het magazine
ook thuisbezorgd kan worden, voor
eigen gebruik of om als cadeau te geven. Daarom biedt YachtFocus nu ook
abonnementen aan. Als abonnee bent
u voor nog geen € 30,- per jaar elke
maand als eerste op de hoogte van het
actuele bootaanbod. Meer informatie en
het aanmeldformulier vindt u op pagina
6 van dit blad.
YachtFocus Magazine
T: 020-4560995, www.YachtFocus.com
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Eén van de partijen die toekomstig
studenten helpt in de zoektocht naar
kwaliteit in het onderwijs is de Keuzegids. Vers van de pers is de editie HBO
voltijd 2013. IVA Driebergen, bekend
van de opleiding Nautisch Business
Management, wordt hierin met naam
genoemd om haar topnotering. Het
lesprogramma, de docenten en de
aansluiting op de arbeidsmarkt zijn
onderwerpen waarmee de school de
afgelopen zes uitgaven in de top 3 van
beste hogescholen in Nederland werd
beoordeeld. De opleiding citeert de Keuzegids 2013: “Het is geen toeval dat juist

een paar kleine, zelfstandig gebleven
hogescholen al jaren de beste kwaliteit
bieden. Ook dit jaar halen de katholieke
Pabo Zwolle en het particuliere instituut
IVA in Driebergen weer topscores in
deze gids.” IVA Driebergen heeft twee
afstudeerrichtingen, namelijk Automotive Business Management en Nautisch
Business Management, die beiden als
een huis blijken te staan. IVA Driebergen
biedt persoonlijk, kleinschalig onderwijs
met grote focus op het bedrijfsleven.
IVA Driebergen
T: 0343-512780, www.iva-driebergen.nl
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Verkoopcijfers tweedehands boten stijgen
Het aantal transacties in de gebruikte
botenmarkt is in het derde kwartaal van
2012 gestegen. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van de makelaars aangesloten
bij HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersportindustrie. De
HISWA Makelaars verkochten 20%
meer pleziervaartuigen in vergelijking
tot hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de
eerste helft van dit jaar bleef de verkoop
nog onder die van dezelfde periode van
vorig jaar. Er is sprake van een omslag
in het derde kwartaal. De prijzen staan
weliswaar onder druk maar de verkoopprijzen liggen dichter bij de vraagprijzen. Vooral open, (snelle) motorboten
en sloepen werden beter verkocht dan

in dezelfde periode vorig jaar. Dat gold
ook voor rond- en platbodems. Het
aantal verkochte gebruikte zeiljachten
steeg met 12% en het aantal verkochte
gebruikte motorjachten met 15%. “Uit
de cijfers blijkt dat er in tegenstelling tot
sommige sombere geluiden wel degelijk
markt is voor gebruikte pleziervaartuigen. De daling uit het eerste halfjaar wordt door deze stijging volledig
gecompenseerd.”, aldus Mattijs van
Baalen, voorzitter van de bedrijfsgroep
HISWA Makelaars.

HISWA Makelaars
www.hiswamakelaar.nl

Neptune viert 21 jaar vakmanschap met
21 procent belastingvoordeel

Het is dubbel feest bij Neptune Nautisch
Comfort. De maker van nachtrust aan
boord bestaat 21 jaar en introduceert
een nieuwe lijn matrassen. Komende
maanden wordt er dan ook flink uitgepakt in Zwaagdijk-Oost, in de kop van
Noord-Holland. Speciaal voor dit festijn
is de volgende rekensom bedacht: 21
jaar vakmanschap + lancering nieuwe
matrassenlijn = 21% belastingvoordeel. In december wordt de nieuwe lijn
matrassen genaamd Botman geïntroduceerd. Deze lijn is speciaal ontwikkeld
voor de slaapkamer thuis. Oerdegelijke
matrassen met een nuchter karak-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

ter zonder al te veel poespas, aldus
Neptune. Net als de matrassen van het
merk Neptune worden de matrassen
van Botman volledig in eigen beheer geproduceerd. Ook de verkoop geschiedt
zonder tussenkomst van handelaren.
Op alle matrassen en lattenbodems van
Neptune of Botman kan men tot en met
januari 2013 genieten van 21% belastingvoordeel. Voor het maken van een
afspraak gaat u naar www.neptune.nl/21
of belt u 0228-562045.
Neptune Nautisch Comfort
T: 0228-562045, www.neptune.nl

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 82
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White Whale
Yachtbrokers verkoopt
nu ook boten met ligplaats in het
buitenland
White Whale Yachtbrokers is al jaren
een grote professionele jachtmakelaar
voor de verkoop van schepen met een
ligplaats in Nederland. Sinds oktober
2012 is de jachtmakelaar onder de naam
White Whale International ook in het buitenland actief. Het bedrijf biedt daarmee
jachteigenaren over de hele wereld de
mogelijkheid om van de professionele
en internationale werkwijze van White
Whale Yachtbrokers te profiteren. Lage
courtage, exclusieve contracten, heldere
afspraken en maatwerk zijn de sleutelwoorden. Alles wordt geregeld voor de
verkoper, de makelaars vliegen hiervoor
letterlijk de wereld over. De verkoper kan
maatwerk verwachten met een enorme
internationale aandacht. Ook voor de
koper wordt het traject zo interessant
mogelijk gemaakt en gaat het verder
dan het opstellen van de koopovereenkomst en het eventueel regelen van
transport over zee of weg. Inmiddels
zijn ruim tien schepen met dit nieuwe
concept in bemiddeling genomen. De
internationale aanpak is geschikt voor
kwalitatief hoogwaardige schepen vanaf
ongeveer € 100.000,-. Meer informatie
over White Whale Yachtbrokers en het
nieuwe concept vindt u in het artikel ‘De
Jachtmakelaar in actie’ op pagina 18 en
19 van dit magazine.
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White Whale Yachtbrokers
T: 0168-820208
www.uwjachtmakelaar.nl
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White Whale is uw professionele HISWA makelaar
met 4 vestigingen in Nederland. Wij verkopen ook
gewoon vanuit uw eigen ligplaats en/of stalling.
Ons team bestaat uit 6 ervaren jachtmakelaars
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