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Vetus viert
50-jarig bestaan
met boek
Toen Willem den Ouden in 1964 een
winkeltje in scheepsaccessoires begon vanuit zijn woonhuis in Rotterdam,
kon hij niet bedenken dat hij daarmee
de basis legde voor een internationale
onderneming met 14 vestigingen en
170 werknemers wereldwijd. Inmiddels
bestaat het assortiment van Vetus uit
meer dan 3.700 kwaliteitsproducten die
geheel of gedeeltelijk onder eigen regie
ontwikkeld zijn. De basis van het bedrijf
ligt in het in- en verkopen van scheepsbenodigdheden voor de pleziervaart en
nog altijd is dit de kernactiviteit van Vetus. Ter ere van het 50-jarig bestaan
heeft het bedrijf een boek uitgebracht:
Vetus, sinds ’64. De complete geschiedenis wordt weergegeven in vijf hoofdstukken die ieder het verhaal van een decennium vertellen. Op basis van interviews
met (oud-)medewerkers en klanten is,
gecombineerd met vooral veel fotomateriaal, een prachtige weergave gemaakt
van de ups en downs van een startende
onderneming op een zolderkamer tot een
wereldwijd opererende organisatie. Het
boek is beschikbaar in de talen Engels en
Nederlands en is te bestellen via de website www.vetus.com. Ook is het boek op
deze website online doorbladerbaar.
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Bootbemiddeling.nl: nieuwe
jachtmakelaar met een eigen koers
koper van hun vaartuig. Hazenberg licht
toe: “Ons grote voordeel is dat we de
boten met zorg verkopen. Wij zorgen
dat de boot schoon blijft en dat deze een
mooie en ruime ligplaats krijgt, maar ook
bezichtigingen verzorgen wij altijd onder
begeleiding. Op onze locatie hebben
we ook alle faciliteiten beschikbaar voor
scheepsonderhoud, winterstalling, het liften van boten en scheepskeuringen.”
Aan de Zandmeren in Kerkdriel heeft
zich per 1 juni een nieuwe jachtmakelaardij voor motorboten gevestigd:
Bootbemiddeling.nl.
Jachtmakelaar
Frank Hazenberg beschikt hier over een
eigen verkoopsteiger waar het aanbod
kan worden bezichtigd. Met zijn jarenlange expertise en grote netwerk staat
de makelaar voor professionele begeleiding en helpt hij zijn klanten te navigeren
naar het juiste schip of naar de gewenste

Bootbemiddeling.nl
T: 0418-632023, www.bootbemiddeling.nl

DOV Scheepsverzekeringen
helpt watersporters op weg met
hoogzomervaartips

Samengaan efm
en Oranje tot
EOC een feit

De zomer is het seizoen van lange, zonnige dagen op het water, maar ook het
jaargetijde van méér aanvaringen, veranderlijk weer en dievengespuis, zo meldt
DOV Scheepsverzekeringen. Daarom
biedt de verzekeraar de watersportliefhebber een lijst met de meest belangrijke hoogzomervaartips. Het hulpmiddel
bevat de bekende adviezen als wees
alert, houd afstand, ken de betekenis
van borden en sluit de deuren en ramen
om dieven buiten te houden, maar ook
interessante tips als Geotool, een instrument waarmee gemakkelijk bekeken kan
worden of er op de geplande vaarroute

De Nederlandse Bank heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen
scheepsverzekeraars efm en Oranje.
Daarmee is de start van EOC (efm Oranje Combinatie) per 1 juli een feit. De
twee onderlinge scheepsverzekeraars
zijn door verscherpte regelgeving en de
daardoor toenemende bedrijfskosten
bij elkaar gekomen. Beide partijen menen dat een fusie de beste oplossing
is om de goede voorwaarden, kostendekkende premies en zeggenschap
met behulp van de algemene ledenvergadering in de toekomst te kunnen
garanderen en verder te verbeteren.
EOC-bestuurder Ton van Dongen benadrukt dat EOC echt van en voor de leden
is. “Met uitzondering van de voordelen
die de fusie oplevert, veranderen belangrijke zaken voor leden en verzekerden
juist niet. Men houdt dezelfde aanspreekpunten als het gaat om schade, expertise
en advisering. Veel leden hebben hierover
vragen gesteld en vinden dat belangrijk.
Als onderlinge hebben we geen winstoogmerk, maar een service-oogmerk”,
verduidelijkt Van Dongen. De nieuwe
voorwaarden gelden sinds 1 juli 2014
en vanaf die datum zijn ook de nieuwe
premies geïntroduceerd. Naast nieuwe
voorwaarden en lagere premies zijn er
ook een aantal aanvullende dekkingen
van toepassing. De nieuwe website van
de verzekeringsmaatschappij is al online.
Op deze vernieuwde website kunnen de
bezoekers kennismaken met EOC en de
voorwaarden inzien. Daarnaast worden
preventietips en ander nieuws getoond.

stremmingen zijn. Ook noemt de verzekeraar handige apps voor extra vaarplezier zoals Windguru met alle informatie
over het weer, de windkracht en de windrichting, en Knots 3D, een app om de
scheepsknopen onder de knie te krijgen.
Meer handige adviezen publiceert de verzekeraar online op haar eigen website.

DOV Scheepsverzekeringen
T: 050-3180248
www.dov-verzekeringen.nl

Tweede editie van Outlet-weekend
op 25 en 26 oktober in Leeuwarden

Botenwacht Nederland start
Last Minute Vakantieservice

Vetus
T: 088-4884700
www.vetus.com

Gedurende de maanden juli en augustus
verwerkt landelijk pechhulpverlener voor
de recreatievaart, Botenwacht Nederland,
extra snel de aanmeldingen van de booteigenaren die zich op het laatste moment
alsnog verzekeren van snelle technische
assistentie op locatie. Botenwacht Nederland verleent sinds 2003 een directe storingsdienst op locatie door heel Nederland.
Zij beschikken over een landelijk dekkend
netwerk van regionale steunpunten die
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gedurende het vaarseizoen 7 dagen in de
week inzetbaar zijn. De pechhulpdienst van
Botenwacht werkt op basis van lidmaatschappen. Wie zich in de maanden juli of
augustus voor 12:00 uur aanmeldt, ontvangt al de volgende dag de ledenpas in
huis die recht geeft op de dienst.

Botenwacht Nederland
T: 0486-460120
www.botenwacht-pechhulp.nl
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In het weekend van 25 en 26 oktober
vindt de nieuwe editie van de gebruikte
boten- en campersbeurs Outlet-weekend
plaats. De jaarlijks terugkerende beurs
presenteert zich als dé plaats om een
gebruikte boot, camper of caravan te
kopen. Daarnaast zijn er marktkramen
met boot- en kampeeraccessoires. Vorig
jaar vond de eerste editie van de beurs in
deze vorm plaats. Outlet-weekend is een
initiatief van WTC Expo, in samenwerking
met mediapartners NDC mediagroep en
YachtFocus. Het evenement komt voort
uit de eerder succesvol georganiseerde
beurzen Bootoutlet en Kampeeroutlet.
Op het gebied van boten vindt men hier
veel sloepen, sportboten en open zeilbo-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

ten. Bijzonder is dat alle boten op trailers
komen en daar gedurende het weekend
ook op blijven staan. Op Outlet-weekend
kunnen zowel bedrijven als particulieren
een verkoopplaats huren. Meer informatie
is te vinden op de beurssite.

efm Oranje Combinatie
T: 088-6699500
www.eoc.nl

Outlet-weekend
www.outlet-weekend.nl

OUTLET-WEEKEND
WTC Expo Leeuwarden
campers - boten - caravans

25 en 26 oktober 2014
Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 78

YachtFocus Magazine 118 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 92
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