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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.

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.
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Watersportcentrum 
Hermenzeil
Zijlweg 1, 4944 AV Raamsdonk
T: +31 (0)162-512854
E: info@hermenzeil.nl 
www.hermenzeil.nl

De vloot
Sloepen.

Met een bij te huren sloep 
vaart u vanaf het park binnen 
ongeveer 20 minuten door de 
Brabantse Biesbosch. Na een 
heerlijke dag varen, kunt u 
terecht in het sfeervolle café/
restaurant op het park voor een 
prima diner. 

Watersportcentrum Hermenzeil BV
In- en verkoop van boten en motoren, jachtbemiddeling, jachthaven
WIJ ZIJN IEDERE DAG GEOPEND, INRUIL IS BIJ ONS BESPREEKBAAR

Alumacraft Fisherman 145
4.52 x 1.85, aluminium, bj. 2010
inclusief elektrische motor
€ 8.500,-

Princess 435 Flybridge
13.25 x 4.25, polyester, b.j. 1989
Volvo Diesel, 4 slaapplaatsen
€ 139.500,-

Boerkruiser 980
8.90 x 3.00, staal, b.j. 1980
BMC 52 pk, in 2012 geschilderd
€ 17.900,-

Altena 1200 AK
12.00 x 3.60, staal, b.j. 1986
Daf 120 pk motor diesel
€ 47.950,-

Ostland 850
8.50 x 2.50, hout, b.j. 1956
Mercruiser 52 pk diesel
€ 35.950,-

Internord line
6.80 x 2.50, b.j. 2004
Yanmar 27 pk
€ 34.950,-

Motorkruiser Open Kuip
10.00 x 3.45, staal, b.j. 2000
VW 50 pk diesel
€ 44.750,-

Pikmeerkruiser 11.80 OK
11.80 x 3.75, staal, b.j. 1990
Volvo Penta 100 pk
€ 74.500,-

Ocean Alexander 48
16.00 x 4.84, polyester, b.j. 1996
2 x Carter Pillar Diesel 325 pk
€ 297.500,-

Meer Boten?
Zie ons aanbod op www.hermenzeil.nl
Zijlweg 1, 4944 AV Raamsdonk - T: 0162 - 512 854 - F: 0162 - 519 056 - info@hermenzeil.nl
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Holiday Boatin Yachtcharter
Eeltjebaasweg 3, 8606 KA Sneek
T: +31 (0)515-413781
E: info@holidayboatin.nl
www.holidayboatin.nl
 
De vloot
Verschillende Doerak 
motorjachten variërend van de 
700 tot de LX 1152 Salon.

De Doerak is een comfortabel, 
ruim en makkelijk te bevaren 
motorboot. De grote stabiliteit, 
geringe diepgang, lage afstap 
en lage doorvaarthoogte 
zijn “dé kenmerken” van de 
Doerak. Dat maakt de boot 
bij uitstek geschikt voor de 
Friese wateren. Met de ruime 
keuze uit verschillende Doerak 
motorjachten hebben we altijd 
een schip dat bij u en uw 
gezelschap past.
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CharterFocus
Overzicht van jachtverhuurders

CharterFocus
Overzicht van jachtverhuurders

huur zorgeloos 
          de fijnste jachten

De betere adressen De betere adressen

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.

Wij bieden u de keuze uit 
verschillende type jachten, 
onder andere van Bavaria. 

Onze zeiljachten zijn klasse 
schepen die alles aan boord 
hebben, zowel met betrekking 
tot comfort als nautische 
techniek en veiligheid. De 
zeilboten zijn zeer compleet en 
brandschoon.

Als u wél graag een eigen 
jacht wilt, maar niet 

voldoende tijd heeft om er 
regelmatig gebruik van te 

maken, dan is ons Buy and 
Charter concept echt iets 

voor u.

Naast een aantrekkelijke 
korting op de aanschaf van het 
schip ontvangt u ook nog eens 
verhuuropbrengsten. 

Zo wordt een eigen zeiljacht 
bezitten wel heel aantrekkelijk!

Bel of e-mail ons voor meer 
informatie en een 
persoonlijke o�erte.

Le Belle Charters
Marina Volendam

0299-406019
info@lebellecharters.com

www.lebellecharters.com  

zeiljachtverhuur

cwo zeilschool

jachtservice

evenementen

Een eigen zeiljacht duur? 

Niet bij ons!

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

De vloot
Vanuit Lelystad verhuren 
wij perfect onderhouden en 
compleet uitgeruste (wedstrijd)

zeiljachten waarmee u direct het 
IJsselmeer/Markermeer op kunt 
varen. 

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

Goede service staat bij ons 
hoog in het vaandel evenals 
een gedegen uitleg van het 
schip, bovendien is er gratis 
parkeergelegenheid. 
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Jachtmakelaardij De Maas
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
T: +31 (0)418-663236
E: info@jachtmakelaardij-demaas.nl
www.jachtmakelaardij-demaas.nl

De vloot
Sloepen.

In een open sloep genieten van 
al het moois wat de natuur u te 
bieden heeft. Varend vanaf onze 
thuisbasis in Alem (45 km van 
Nijmegen, 50 km van Eindhoven 
en 15 km van Den Bosch) kunt 
u onder meer naar verschillende 
recreatiegebieden zoals de 
Zandmeren of de Lithse Ham.
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Uw Bedrijf
Havenweg 2
1140 AD Amsterdam
T: +31 (0)20-9896019
info@uwbedrijf.com
www.uwbedrijf.com 

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

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.

nr LOGO

Ook uw bedrijf hier?
Bel 020 456 0995

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

De vloot
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