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Primeur Elling op de HISWA

Neptune Marine Shipbuilding zal dit jaar
voor het eerst met de motorjachten van
Elling deelnemen aan de HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI. Het is alweer
ruim drie jaar geleden dat Elling in het
middelpunt van de belangstelling stond
bij de wereldpers, door met drie van
haar schepen autonoom de Atlantische
Oceaan over te steken in zestien dagen.
Neptune Marine Shipbuilding heeft nu
weer veel nieuws te melden en verwacht
dan ook op de HISWA een publiekstrekker
te zijn. Zo zal op de beurs de primeur van
de zeer complete Elling E3 Comfort plaatsvinden. Dit jacht is te verkrijgen vanaf

€ 398.000 inclusief 21% BTW. Daarbij
toont Neptune Marine Shipbuilding de
nieuwe indeling van de eigenaarscabine
en de noviteiten van Raymarine navigatieapparatuur. Het recent ontwikkelde
Flexiteak in een lichte kleur is hier ook te
zien. Daarnaast richt het bedrijf de aandacht op de verwachte opening van een
Luxemburgse vestiging, waar - ook voor
Nederlanders - een Europees BTW-tarief
van 15% zal worden gehanteerd.
Neptune Marine Shipbuilding
T: 0418-673103
www.elling-yachting.com

Vivante Yachts breidt uit met de 40
en 50 CC/HT

Vivante Yachts breidt haar modellenlijn uit
met de Vivante 40 en de 50, leverbaar in
de uitvoeringen Cabrio Cruiser en Hard
Top. De Vivante 40 is de kleinere versie
van de succesvolle 43. Ondanks dat het
schip compacter is dan zijn voorganger
zijn de ontwerpers erin geslaagd in het
voorschip een royale badkamer met toilet
en afgescheiden douchegedeelte te realiseren. De 50 vult het gat tussen de Vivante 43 en de Vivante 55. Door zijn lengte
en breedte kent dit model meerdere indelingsvarianten. Zo kan men kiezen voor

één centrale badkamer of de douche en
het toilet in twee aparte ruimtes. Beide
schepen zijn getekend door Vripack. Op
dit moment heeft de werf in het Friese
Sneek drie schepen in aanbouw. Op de
show van Vivante Yachts, die gehouden
wordt van 12 tot en met 14 april, wordt
de Vivante 50 CC voor het eerst getoond.

Vivante Yachts
T: 0515-438158
www.vivante-yachts.nl
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North-Line
Yachts partner
KNRM
reddingsboot
North-Line Yachts uit Harlingen is aangetrokken als partner van Damen Shipyards
om de nieuwe KNRM reddingsboot, de
NH1816, op de markt te brengen. Dit
nieuwe, zelfrichtende, snelle en zeewaardige reddingsschip heeft een speciaal
ontworpen bijlboeg, die door de golven
snijdt. North-Line Yachts zal voor dit nieuwe schip de composiet bovenbouw produceren. De werf uit Harlingen richt zich
naast haar eigen lijn pleziervaartschepen,
de North-Line motorjachten, ook op professionele werkboten. De bouw voor de
eerste NH1816-klasse is inmiddels gestart. De bedoeling is dat het eerste schip
in het derde kwartaal van 2013 gereed is.
North-Line
T: 0517-391054
www.north-line.nl

Motorbootsneek.nl
rekent op
record aantal
bezoekers
De organisatie van Motorbootsneek.nl is
positief gestemd over de voorjaarsshow
die van 12 tot en met 14 april 2013 wordt
georganiseerd. Het evenement is een samenwerking van tien watersportbedrijven
in Sneek. De unieke formule blijkt aan te
slaan, waardoor dit bijzondere evenement
van jaar tot jaar meer bezoekers trekt.
Het is de negende keer dat deze show
in Sneek wordt georganiseerd. Marije
Mulder van Jachtmakelaardij De Valk
Sneek: ‘Het is een laagdrempelig, open
concept dat zijn kracht ontleent aan Sneek
als nautisch centrum van Nederland.”

www.motorbootsneek.nl
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