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Nautic Loft: betaalbare varende
design villa

Nautic Design stelt een nieuw type designvilla beschikbaar. De Nautic Loft is een
unieke crossover van een jacht met een
watervilla, ontworpen door grote namen
als Jan des Bouvrie, Waterstudio en Piet
Boon. Het staat voor een herkenbare,
revolutionaire vormgeving met elegante
lijnen voor een doelgroep die iets bijzonders wil. “Boten zijn vaak kostbaar en
bieden weinig leefruimte waardoor ze een
beperkt gebruik kunnen bieden. De Nautic Loft biedt de ultieme combinatie van
huiselijk comfort en de vrijheid van een
boot als een (tweede) huis. Uniek door het

bieden van design van bekende ontwerpers voor onder de twee ton,” aldus Dirk
Oerlemans van Nautic Design. De Nautic
Loft kent een hoog afwerkingsniveau en
veel binnenruimte die door de eigenaar
zelf ingericht kan worden. De boot bevat rondom dubbel glas dat doorloopt
tot aan de vloer, wat een veel ruimtelijker
gevoel geeft en een panoramisch uitzicht
biedt. Verder zijn er overal schuifpuien
geplaatst zodat de woonkamer is omgetoverd in een overdekt terras. Hiermee is
huiselijk comfort gecombineerd met de
vrijheid van een riant jacht. Door cv, sceptic tanks en een generator is de woning
volledig selfsupporting voor lang verblijf in
de jachthaven of buitengaats. De Nautic
Loft is in diverse afmetingen leverbaar.

Nautic Design
T: 020-3080673
www.nauticdesign.net

TOPwindows: condensvrij en snel
geleverd
Na tweeënhalf jaar van onderzoek en
voorbereiding is op 1 januari 2014 een
nieuw product kunststof scheepsramen
geïntroduceerd: TOPwindows. Het initiatief komt van DGS-Group (Dutch Global
Sourcing Group), een bedrijf met ruime
kennis en ervaring in watersport en productinnovaties. Commercieel directeur
Folkert Roest vertelt: “Vocht uit de lucht
condenseert op traditionele aluminium
profielen met schimmel, verwering en
verrotting van het hout als gevolg. TOPwindows biedt kunststofraamprofielen
die condensvrij blijven.” En dat is niet
het enige voordeel dat het nieuwe merk
scheepsraamprofielen biedt. De ramen
zijn strak afgewerkt met een kliksysteem
en zijn daarbij ook zeer eenvoudig te
monteren. De klant kan kiezen uit vijf
kleuren voor de profielen en tegen een
geringe meerprijs ook uit vijf tinten glas.
Zowel enkele als dubbele beglazing is
mogelijk en de fabrikant levert zowel
klapramen als schuiframen. Met één
profiel kan een wand van 4 tot 18 millimeter in dikte bediend worden. Ook de
hoge isolatiewaarde is prettig, hiermee
kan flink worden gespaard op de stook-
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Gebruikte
boten op
HISWA.nl
Watersporters die op zoek zijn naar
een tweedehands boot, kunnen nu
ook terecht op www.hiswa.nl. Op deze
site staan voortaan alle gebruikte boten die bij HISWA-leden te koop liggen
gepresenteerd. Bezoekers hebben via
hiswa.nl snel en makkelijk toegang tot
het actuele aanbod van boten die in
Nederland te koop zijn. Zoeken kan op
verschillende manieren: op soort, prijs,
lengte, diepgang, bouwjaar, categorie
of materiaal. Elke bootadvertentie bevat
een uitgebreide omschrijving. Ook zijn
er foto’s en in sommige gevallen zelfs
filmpjes beschikbaar. Voor de gebruikte
botenmodule ging HISWA Vereniging een
samenwerking aan met YachtFocus. Dit
houdt in dat advertenties van HISWAleden die al een account hebben bij
www.yachtfocus.com, gratis en automatisch worden doorgeplaatst op
www.hiswa.nl. Meer informatie over de
verschillende soorten accounts is te vinden op www.hiswa.nl. Voor technische
vragen nemen HISWA-leden contact op
met Denise Louman van YachtFocus. Zij
is bereikbaar per telefoon 020-4560995,
of e-mail denise@yachtfocus.com.
HISWA
www.hiswa.nl

kosten zonder dat de boot de behaaglijke
warmte verliest. Voor het inmeten wordt
er gebruik gemaakt van een 2-D meetapparaat. Hierdoor hoeven er geen mallen
gemaakt te worden en is demontage van
de oude ramen niet nodig. De kosten voor
het inmeten zijn € 30,- per raam. Hiervoor komt er een expert langs en is de
koper verzekerd van maatgarantie vanuit
de fabriek. Het jonge bedrijf heeft al een
uitgebreid dealernetwerk verspreid over
Nederland en staat voor een snelle levering. Binnen drie weken na opdracht kunnen de ramen al op de boot gemonteerd
worden. Ook wat betreft de prijs is TOPwindows transparant. Geïnteresseerden
kunnen op de website van TOPwindows
zelf vrijblijvend een offerte samenstellen.
TOPwindows
T: 06-50686031, www.topwindows.nl
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Kaartensets 1800-serie verkrijgbaar
bij Datema Amsterdam
Net als vorig jaar worden de 1800kaarten in 2014 verspreid over het jaar
uitgegeven. De 1801, 1805 en 1807 zullen dit jaar niet vernieuwd worden. Volgens Datema Amsterdam heeft dit te maken met bezuinigingen bij de Dienst der
Hydrografie. In het tweede kwartaal van
2014 worden de kaarten 1811 Waddenzee westblad en aangrenzende Noordzeekust en 1812 Waddenzee oostblad en
aangrenzende Noordzeekust verwacht.
In het derde kwartaal komen 1803 Westerschelde en 1810 IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal uit. In het vierde
kwartaal zal de set 1809 met onder meer
de Nieuwe Waterweg verschijnen. Voor
de kaartensets voor de Noordzee (1801),
Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer (1805) en Zoommeer, Volkerak,
Spui, Haringvliet, Hollandsch Diep (1807)
blijven de huidige versies van kracht.
Ook dit jaar zal Datema Amsterdam de
1800-serie-kaarten gecorrigeerd, op
bestelling, aanbieden. De correcties zijn
verwerkt tot en met week 4 van 2014.
Vanaf week 5 van 2014 dienen de watersporters weer zelf zorg te dragen voor

het bijhouden van de wijzigingen. Alle
kaartensets zijn ook ongecorrigeerd leverbaar. De prijs van de ongecorrigeerde
kaartensets is € 29,45. De handmatig gecorrigeerde kaartensets kosten € 49,95
per set. Datema Amsterdam is te vinden
op de Prins Hendrikkade 176/50 in Amsterdam. Daarnaast heeft de winkel ook
een webshop en zijn de (gecorrigeerde)
kaarten en het corrigeren zelf te bekijken
op de HISWA Amsterdam Boat Show op
stand 07.208.
Datema Amsterdam
T: 020-4277727
www.datema-amsterdam.nl

Meer jachtfinancieringsmogelijkheden via Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen breidt de financieringsmogelijkheden voor jachten uit.
Adjunct directeur Jacco Kuiper legt uit:
“Het is geen nieuws als we zeggen dat
het lenen van geld de laatste jaren nogal
moeizaam ging. Dat had zeker ook zijn
weerslag op het kunnen kopen van nieuwe en gebruikte jachten. Gelukkig zijn er
nu duidelijke signalen dat de economie
in de lift zit. Als specialist in het financieren en verzekeren van pleziervaartuigen hebben wij, naast onze bestaande
financieringsmogelijkheden, nieuwe financieringsbronnen kunnen aanboren.”
Vanaf nu biedt Kuiper Verzekeringen
mogelijkheden voor financieringen van
€ 10.000,- tot € 1.000.000,-. Het gaat
hierbij om zowel nieuwe als gebruikte
schepen. Voor bedragen hoger dan

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

Uitbreiding
Jachthaven
De Boarnstream
van 140 naar 200
ligplaatsen

€ 100.000,- is een eigen inbreng van
30% van de aankoopprijs nodig. Dit mag
zowel contant geld als een inruil zijn. Ook
is er een hypothecaire inschrijving nodig.
De financiering wordt alleen aangeboden
aan ingezetenen van Nederland, België en Duitsland. De looptijden variëren
tussen de 1 en 12 jaar. Aanvullende
informatie is verkrijgbaar via Kuiper
Verzekeringen.

Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 74
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Met ingang van het voorjaar 2014
beschikt Jachthaven De Boarnstream
over 200 vaste ligplaatsen. Dit is voor
de Blauwe vlag drager een uitbreiding
van 60 ligplaatsen, voornamelijk in de
range van 10 tot 14 meter boxen. Ook
zullen er enkele grote boxen tot 23 meter
worden gerealiseerd. Jachthaven De
Boarnstream is een sfeervolle jachthaven, midden in het Friese merengebied
gelegen aan het oude riviertje De Boorne
en grenzend aan het Prinses Margrietkanaal, aan de rand van het nostalgische
dorpje Jirnsum. De haven is onderdeel
van De Boarnstream Marine Group
waarmee ligplaatshouders ook gebruik
kunnen maken van andere servicediensten zoals onderhoud, refit, winterstalling, het hellen van de boot en de ruime
winterbergingsvoorzieningen.
Jachthaven De Boarnstream
T: 0566-600828
www.boarnstream.com

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 90
11

