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Alpha Sail Makkum
Strânwei 17, 8754 HA Makkum
T: +31 (0)6-15064763
E: alpha@asmakkum.nl
www.asmakkum.nl
De vloot
-1x Egeyat 35DS, 4 persoons
luxe uitgerust deksalon zeiljacht.
-1x Bavaria 340 Lagoon, 5
persoons zeiljacht.
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Heech by de Mar
De Draei 37, 8621 CZ Heeg
T: +31 (0) 515 44 27 50
E: info@heechbydemar.nl
www.heechbydemar.nl
De vloot
27 Platbodemzeiljachten van
2 tot 12 personen. 3 unieke
Motorboten van 2 tot 6 personen.
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Friesland Boating
Postbus 40, 8723 ZJ Koudum
T: +31 (0)514-522607
E: info@friesland-boating.nl
www.friesland-boating.nl
De vloot
Houseboten, kruisers,
kormorans, morrakruisers,
pedro boats, sloepen.
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LOGO

Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com

-1x Bavaria 37 Cruiser, 6
persoons zeiljacht, zeer
compleet uitgerust.
U vertrekt vanuit onze eigen
jachthaven in Makkum, direct
gelegen aan het IJsselmeer en
op slechts een kwartiertje varen
vanaf de Waddenzee. Wij staan
bekend om onze service en zijn
flexibel in onze wisseldagen en
huurtermijnen. Pin, leenfietsen
en Wifi op de haven.

Heech by de Mar is het grootste
gespecialiseerde bedrijf voor
Platbodemjachten in Nederland.
Wij bieden watersporters een
onbezorgde vaarvakantie aan
op onze prachtige en goed
onderhouden huurvloot. De
huurvloot bestaat uit zeiljachten
en unieke motorboten en
zijn van 6.65 tot 14.50 meter
(vaarbewijsvrij) en geschikt van
2 tot maximaal 12 personen.

Friesland Boating verhuurt 30
motorboten vanaf Koudum en
Sneek. De boten zijn geschikt
voor 1 tot max. 12 personen.
Afvaartadres Koudum: Friesland
Boating Yachtcharter - De Tille
5-7, Koudum.
Afvaartadres Sneekermeer:
Jachthaven Paviljoen
Sneekermeer - Paviljoenwei 4-6,
Offingawier.

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

De vloot
13 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.
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Flevo Yachtcharter
IJsselmeerdijk 2-17
8221 RC Lelystad
T: +31 (0)320-279871
E: info@flevoyachtcharter.nl
www.flevoyachtcharter.nl
De vloot
Zeiljachten van 30 tot en met 50
voet, onder meer van de merken
Jeanneau, Winner en Bavaria.
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zeiljachten waarmee u direct het
IJsselmeer/Markermeer op kunt
varen.

Brug Jachtverhuur
Parkhaven 117
8242 PH Lelystad
T: 06-15882260
E: info@brug-jachtverhuur.nl
www.brug-jachtverhuur.nl

Wij verhuren Beneteau First’s,
Bavaria’s en Jeanneau’s tegen
zeer scherpe prijzen.

De vloot
Vanuit Lelystad verhuren
wij perfect onderhouden en
compleet uitgeruste (wedstrijd)
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Goede service staat bij ons
hoog in het vaandel evenals
een gedegen uitleg van het
schip, bovendien is er gratis
parkeergelegenheid.

Een eigen zeiljacht duur?
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Niet bij
ons! u de keuze uit
Wij bieden

Le Belle Charters
Strandweg 2
1131 PM Volendam
T: +31 (0)299-406019
info@lebellecharters.com
www.lebellecharters.com
De vloot
13 verschillende zeiljachten
voor 6 of 8 personen.
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Flevo Yachtcharter verhuurt
moderne, goed uitgeruste
zeiljachten. Naast het
verhuren van zeiljachten
bieden wij ook zeillessen en
bedrijfsevenementen aan.
Al onze jachten liggen in de
Flevo Marina, een mooie
haven gunstig gelegen aan het
IJsselmeer.

LOGO

Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 ADzeiljachtverhuur
Amsterdam
cwo zeilschool
T: +31 (0)20-9896019
jachtservice
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com
evenementen

verschillende type jachten,
Als u wél
graag eenvan
eigenBavaria.
onder
andere
jacht wilt, maar niet
voldoende tijd heeft om er

Onze
zeiljachten
regelmatig
gebruik van te zijn klasse
maken, dan is ons
and aan boord
schepen
dieBuy
alles
Charter concept echt iets
hebben,
zowel met betrekking
voor
u.
tot comfort als nautische
Naast een aantrekkelijke
techniek en veiligheid. De
korting op de aanschaf van het
zeilboten
zijn
schip
ontvangt u ook
nogzeer
eens compleet en
verhuuropbrengsten.
brandschoon.
Zo wordt een eigen zeiljacht
bezitten wel heel aantrekkelijk!
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Lorem
dolor sit amet,
inipsum
mar
consectetur adipisicing elit, sed
Bel of e-mail ons voor meer
doinformatie
eiusmod
tempor incididunt ut
en een
labore
et dolore
persoonlijke
offerte. magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
Le Belleexercitation
Charters
nostrud
ullamco
Marina Volendam
0299-406019
laboris
nisi ut aliquip ex ea
info@lebellecharters.com
commodo
consequat. Duis aute
www.lebellecharters.com
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

De vloot
13 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.
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