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Yachting Company Muiderzand exclusief
dealer van Zinder Boats

Met ingang van het nieuwe vaarseizoen
2014 zijn Zinder boten exclusief verkrijgbaar bij Yachting Company Muiderzand
(YCM). Zinder Boats BV, producent van de
exclusieve aluminium gebouwde tender
Zinder880, is blij met de samenwerking.
“Deze winter zijn er goede gesprekken
gevoerd en hebben wij in YCM de ideale
verkooppartner gevonden. Deze mensen
begrijpen en beleven ons Nederlandse
kwaliteitsproduct zoals wij dat zelf ook

doen en kunnen hun nationale en internationale verkoopervaring inzetten”, aldus de Zinder directie. “Voor YCM is de
vertegenwoordiging een perfecte aanvulling op ons portfolio van gebruikte kwaliteitsjachten. Er is permanent een Zinder
beschikbaar voor proefvaarten en Zinder
krijgt bij ons een eigen verkoopkantoor.
Het publiek reageert zeer positief op
dit designproduct van deze tijd. Ingetogen chic, mooie materialen en lakken,

zeer praktisch, snel maar toch zuinig en
natuurlijk onderhoudsarm. Ook het ambachtelijke Nederlandse vakmanschap
spreekt het publiek zeer aan.” aldus Stephan
Hagethorn van Yachting Company Muiderzand. De samenwerking is goed gestart met de verkoop en aflevering van een
Zinder880 en een nieuwe in productie.
www.zinderboats.com
www.yachtingcompany.nl

21 en 22 juni: Nationale Sloepenshow in Lelystad

In het weekend van 21 en 22 juni organiseert stichting Watersportweekend
Flevoland Lelystad in de Bataviahaven
in Lelystad de grootste in-water beurs
voor nieuwbouw sloepen die ons land
kent. Het is de veertiende keer dat de
Nationale Sloepenshow plaatsvindt. Organisator Henk Nooter: “Grote namen als
Antaris, Makma, Maril en Interboat leggen
hun sloepen aan de steigers, maar ook
kleinere werven tonen hier hun nieuwste
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modellen. Dat maakt het aanbod divers
en interessant voor een groot publiek. Op
de kades is er nog een maritieme markt
waar meteen ook de bijpassende accessoires aangeschaft kunnen worden. Als
rustpunt is er de stijlvol ingerichte Godevaert Lounge die voor iedereen toegankelijk is. Uniek is dat in de onmiddellijke
nabijheid van de show op het Markermeer proefgevaren kan worden. Ook met
onbeperkt hoge snelheid!” Een actuele
deelnemerslijst is te vinden op de site
www.nationalesloepenshow.nl. De beurs
is beide dagen geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Toegang tot het evenement is
gratis.

Nationale Sloepenshow
T: 06-28777118
www.nationalesloepenshow.nl
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