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Overzicht jachtservice bedrijven en refitwerven
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Jachtwerf de Boarnstream
Wjitteringswei 11-13
9011 WH Jirnsum
T: +31 (0)566 601435
E: info@boarnstream.com
www.boarnstream.com

De Boarnstream levert Totale
Yacht Service voor jachten tot
30m. Met de combinatie “Brave
Hendrik”; travellift en een tweetal
boottrailers kunnen wij 100 ton
kranen en verplaatsen. Naast
onderhoud, reparatie, refit en
winterstalling verzorgt de werf
ook de totaalbouw voor andere
bedrijven en particulieren. We
grenzen aan het Prinses Margrietkanaal dus zijn uitstekend te
bereiken voor grote jachten.

Overzicht jachtservice bedrijven en refitwerven
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Nautisch Centrum
Nicolaas Witsen
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
T: +31 (0)72-5112297
E: info@nicolaaswitsen.nl
www.nicolaaswitsen.nl

Voor jachtbetimmering, schilderen spuitwerk, motoronderhoud,
polyesterbewerking, RVS
constructies, scheepsbeslag,
installatietechnieken en refits
kunt u terecht bij Nautisch
Centrum Nicolaas Witsen. Dit
nautisch centrum beschikt over
vakmensen, maar ook over
loodsen waar u zelf aan de slag
kunt.
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RFU Jachtspecialist
It String 9
9011 TA Jirnsum
T: +31 (0)566-601881
E: info@rfu-jachtspecialist.nl
www.rfu-jachtspecialist.nl

3
De Gier Maritiem
Volmolen 4
1601 ET Enkhuizen
T: +31 (0)228-325812
E: info@degiermaritiem.nl
www.degiermaritiem.com
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Klerk Yacht Service
Zeldenrust 4
1671 GW Medemblik
T: +31 (0)227-544545
E: info@klerkyachtservice.nl
www.klerkyachtservice.nl
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Al 40 jaar is RFU als allround
waterrecreatiebedrijf actief.
Op het gebied van onderhoud,
reparatie, refit, schilderwerk,
polyesterwerk en (mobiele)
jachtservice én met faciliteiten
als een 40-tons bootlift en dito
transportmogelijkheden, bent
u bij ons op het goede adres.
Tijdens uw verblijf in onze
jachthaven en/of winterberging
houden wij uw schip in
topconditie!

Renovaties, motorenrevisies,
inbouw van een geavanceerde
hydraulische installatie of
hightech stabilisatoren, spuiten
en sponsstralen het kan allemaal
bij De Gier Maritiem. We
beheersen alle disciplines, uw
jacht hoeft slechts eenmaal uit
het water gehesen te worden.
Tevens beschikken we over een
kraan voor maar liefst 100 ton.

Klerk Yacht Service, een allround
service bedrijf met meer dan 25
jaar ervaring in het onderhouden,
repareren en renoveren van zeilen motorjachten. Hét adres in
Medemblik en omstreken voor
schepen tot 60 voet en 40 ton
voor winterberging, teakdekrenovatie, polyesterschades,
osmosebehandelingen,
elektrische installaties, spuiten,
een nieuw tuig of een complete
refit van uw schip!
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Yerseke Watersportservice
Kreeft 13
4401 NZ Yerseke
T: +31 (0)113-576006
E: info@yersekegroup.nl
www.yersekegroup.nl
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Breskens Yacht Service
Middenhavendam 3
4511 AX Breskens
T: +31 (0)117-383126
E: info@breskensyachtservice.eu
www.breskensyachtservice.eu
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com
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Hét adres in Zeeland voor:
- onderhoud
- refit
- winterstalling
- hijsen tot 50 ton
- motoronderhoud
- boegschroeven
- gelcoatreparaties
- teakdek renovatie
- osmosebehandelingen
Wij passen uw schip aan naar
uw wensen en mogelijkheden!

Onze ervaren monteurs staan ter
beschikking voor alle onderhoud
en herstellingen. Van motoren tot
polijstwerk, waxen, teakbehandeling en houtwerken, laswerk,
draai- en freeswerk of een volledige refit van uw boot. Met onze
scheepslift kunnen we allerhande
schepen tot 80 ton liften en droog
zetten. Stalling tot 75’, rijdbare
hoogte 13 m, 8000 m2 verwarmde
loods, 3000 m2 parking buiten en
60’ straal en spuitcabine.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995
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Gebruikte boot gekocht?
Wie maakt hem weer als nieuw?
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