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C-Yacht opent haar deuren in België, Luxemburg en
Frankrijk
Be-Lux. Beide partijen zien veel voordelen
bij de nieuwe samenwerking. Jan Muller,
directeur C-Yacht: “Deze stap is een logisch vervolg van de groeidoelstellingen
van de werf. We merken de laatste jaren
dat er meer en meer interesse komt voor
onze schepen vanuit onze zuiderburen.”
Luc Raeckelboom en Laetitia den Brouwer
zijn geen onbekenden in de watersport. De
ruime ervaring van de Nederlandse Laetitia
den Brouwer en de Belgische Luc Raeckelboom sluiten naadloos aan bij de werkwijze van C-Yacht. “Service en adviseren
is ons handelsmerk”, aldus de enthousiaste Luc Raeckelboom. De verkoop- en
serviceactiviteiten van C-Yacht blijven op
de bekende centrale locatie met showroom aan de IJsselmeerdijk 2 in Lelystad.
C-Yacht breidt haar verkoopactiviteiten uit
naar onder meer België, Luxemburg en
Frankrijk. Met ingang van dit voorjaar is de
Belgische Luc Raeckelboom samen met

Laetitia den Brouwer een nieuw steunpunt
van de C-Yacht zeiljachten gestart voor de
Belgische, Luxemburgse en Franse markt.
Dit doet het duo onder de naam C-Yacht

C-Yacht Be-Lux
T: +32 (0)473-753429
www.c-yacht.com

Elan 320: de
compactere
versie van de
Elan 400
Elan presenteert de Elan 320, de opvolger van de succesvolle 310. De nieuwe
320 komt in de lijn van de in januari geïntroduceerde Elan 400 en wordt een
kleine uitvoering met dezelfde noviteiten.
Ontwerpstudio Humphreys Yacht Design
ontving de opdracht om een optimaal
performance jacht te ontwerpen met een
perfecte balans voor een optimale zeilervaring. Ook moest er aandacht zijn voor
veiligheid en de mogelijkheid om snel te
kunnen ‘cruisen’ met vrienden en familie.
De Nederlandse première vindt plaats
op de HISWA te water in september. De
vanafprijs is € 94.370,- inclusief BTW.
WNE Yachting
T: 0168-820203
www.wne-yachting.nl

Sea Independent agent voor ICE Yachts
Sea Independent heeft het agentschap
voor het Italiaanse zeiljachtenmerk ICE
Yachts verworven. “ICE Yachts Italy is
een totaal nieuwe zakelijke realiteit in de
wereld van botenbouw,” aldus Marcel
Borgmann van Sea Independent. “Een
jong merk, gestoeld op een uitgebreide
ervaring en knowhow.” De zeilboten van
ICE Yachts worden gekenmerkt door de
aandacht voor hypermoderne materialen. De onderneming geeft aan als doel
te hebben om met behulp van geavanceerde technologieën producten op maat
te ontwikkelen voor onder meer pleziervaartjachten. Maximale prestaties, veiligheid en comfort zijn speerpunten voor

YachtFocus Magazine 105 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

de werf. Hierbij is het merk op zoek naar
zoek naar lichte materialen, veiligheid en
sterke constructies. Er zijn verschillende
dek lay-outs mogelijk zodat elke klant zijn
eigen manier van zeilen kan voortzetten.
Sea Independent
T: 0229-279753, www.seaindependent.com
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