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Hein Eek Maritiem presenteert
nieuwe generatie salonboten

Met de HEINEEK 4800 Comfort serie
brengt Hein Eek Maritiem een nieuwe
generatie jachten op de markt. Kenmerkend aan de serie zijn de mate van
comfort en kwaliteit, het minimale onderhoud, de hoogwaardige afwerking
en de duurzaamheid. De salonboot is
ontworpen door Hein Eek zelf, die zijn
sporen in de watersport heeft verdiend.
Het ontwerp is het resultaat van zijn
visie op de watersport. Hein Eek legt
uit: “Het leven op het water moet vooral
aangenaam zijn en iemand moet zich
moeiteloos van A naar B kunnen verplaatsen. Weersonafhankelijk en voor wie
dat wil zelfs 365 dagen per jaar.” De 4800
Comfort is verkrijgbaar in verschillende

uitvoeringen: de recreatieve modellen
4800 Comfort, de 4800 Comfort de Luxe,
de 4800 Comfort Exclusief en de 4800
Comfort Business. Alle uitvoeringen zijn
standaard al uiterst compleet uitgevoerd,
maar kunnen desgewenst aangepast
worden aan de wensen van de klant. Het
jacht wordt technisch vaarklaar opgeleverd inclusief een complete kombuis met
vaatwasser en combimagnetron. De inrichting zoals de bedden en het meubilair
kunnen door de klant zelf worden aangeleverd waardoor ruimte voor persoonlijke
wensen volop aanwezig is.
Hein Eek Maritiem
T: 06-54906400, www.heineek.nl

De Gier Maritiem introduceert de
Dauntless

De Gier Maritiem uit Enkhuizen presenteert
dit nieuwe seizoen een stijlvolle rondspant
voor de avontuurlijke toervaarder. De
Dauntless is modern, maar bevat ook de
vertrouwde eigenschappen van een klassiek jacht. Het belooft een comfortabel, robuust en stijlvol schip te zijn dat bovendien
ook zeewaardig, veelzijdig en eenvoudig
in gebruik is. Het schip is leverbaar in 45,
50 en 60 voet. De Dauntless is zeewaardig en daarom prima uitgerust voor een
oversteek naar Engeland, een trip naar de
Oostzee of een tocht naar verdere oorden.

Fraai is dat de relatief rechte flanken van
de romp met daarin de strakke ramen in
het achterschip overgaan in een zachte
ronding. Eyecatcher is het panoramaglas
dat vanuit de stuursalon rondom uitzicht
biedt. Met het brede pakket aan opties is
het mogelijk om zelf de boot naar eigen
wens in te delen. De ruime machinekamer
bevindt zich onder het achterdek, zodat
men aan boord een minimum aan motorgeluid ervaart. In de machinekamer is ook
een opbergruimte en een laadpunt voor
elektrische fietsen. Een ander voordeel is
dat alle systemen aan boord ook zonder
ervaring eenvoudig te bedienen zijn. Dit
is mede dankzij de boegschroef die standaard geleverd wordt.

Elfde editie
Motorboot Sneek
van 11 tot en met
13 april
Met zo’n driehonderd nieuwe en jong
gebruikte motorjachten zowel in staal
als in polyester staat Sneek van 11 tot
en met 13 april in het teken van de elfde
editie van Motorboot Sneek. Deze dagen
is het bootaanbod te bewonderen en
zetten de negen deelnemende bedrijven
hun deuren open voor een kijkje in de
nautische keuken. Motorboot Sneek
en de Waterpoortstad zijn al tien jaar
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Naast kijken, vergelijken en proefvaren is
het mogelijk de werven vragen te stellen.
Ook wordt er verteld wat er allemaal bij
de bouw van een schip komt kijken, zijn
er schepen in aanbouw te zien en zijn er
diverse presentaties van toeleveranciers.
Motorboot Sneek is een samenwerking
tussen acht motorbootwerven en een
jachtmakelaar in en rond Sneek. De negen aangesloten bedrijven zijn: Aquanaut
Yachting, Brandsma Yachting, Da Vinci
Yachts, De Valk Jachtmakelaars, Jansma
Jacht, Jetten Yachting, Privateer Yachts,
SK-Jachtbouw en Vivante Yachts.
Nieuwe modellen vinden we dit jaar onder andere bij Bransdma Jachten, Jetten
Yachting en Privateer Yachts. Brandsma
Jachten presenteert de Luna 44, het
vlaggenschip uit de Luna-serie. Jetten
Yachting introduceert tijdens Motorboot
Sneek de Jetten 38 AC. Daarnaast zijn
de eerste twee Jetten 50 Multi Purpose
Cruisers in aanbouw te bewonderen. Privateer Yachts toont de nieuwe Privateer
Trawler 54 en de Privateer Flybridge 49.
Motorboot Sneek is geopend van 11.00
tot 17.00 uur.
Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

De Gier Maritiem
T: 0228-325812
www.degiermaritiem.com
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