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LOOKING FOR A NEW
DUTCH BUILT BOAT?
GO TO ORANGEYACHTS.COM
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE
BOOT UIT NEDERLAND?
GA NAAR ORANGEYACHTS.COM
For more information go to:
• www.orangeyachts.com
• www.youtube.com/orangeyachts
• www.hiswa.nl

People who are looking for a new boat and
equipment from the Netherlands can visit
www.orangeyachts.com. As many as 28 Dutch
shipyards - known as HISWA Orange Yachting
Group - show their new yachts on this website.
Ranging from sailing yachts, motor boats and
tenders, all in the segment up to 24 meters.
The website is available in three languages:
English, German and Russian.
You want to buy a new yacht, but you don’t have an opportunity to visit boat shows? Choose the convenience of
www.orangeyachts.com. Here you’ll find a full database of new
boats, all of Dutch origin. Dutch yacht builders are well known for
their specialized and innovative nature, reliability and craftmanship. In both the Netherlands and abroad ‘Dutch built’ stands for
quality and customization at a competitive price.
Comparing boats can be based on category, price and yacht
builder. The site contains detailed information such as product
specifications and various images. On its own YouTube channel,
you can watch movies of the yachts built by the 28 shipyards.
Orangeyachts.com offers you a great start when buying a new
boat. After your orientation phase you are free to make an appointment with a shipyard.
All members of the HISWA Orange Yachting Group affiliated with
the HISWA Holland Yachting Industry, the trade association of the
watersports industry. They handle the required HISWA General
Conditions, which offer you certainty and clarity.

Watersporters die op zoek zijn naar een
nieuwe boot uit Nederland, kunnen terecht
op www.orangeyachts.com. Maar liefst 28
Nederlandse jachtwerven - tezamen HISWA
Orange Yachting Group - tonen op deze
website hun nieuwbouwjachten. Het aanbod
varieert van zeil- en motorjachten tot sloepen
en tenders, alles in het segment tot 24 meter.
De website is in drie talen beschikbaar: Engels,
Duits en Russisch.
U wilt een nieuwe boot te kopen maar u heeft geen gelegenheid om bootshows te bezoeken? Kies dan voor het gemak van
www.orangeyachts.com. Hier vindt u een rijk gevulde database
met nieuwe boten, allemaal van Nederlandse makelij. Nederlandse jachtbouwers staan uitstekend bekend om hun specialistisch
en innnovatief vermogen, betrouwbaarheid en vakmanschap.
‘Dutch built’ is een begrip in zowel het binnen- als buitenland en
staat voor kwaliteit en maatwerk tegen een concurrerende prijs.
Het vergelijken van boten kan op basis van categorie, jachtbouwer en prijs. Elke bootliefhebber kan er zijn hart ophalen. De site
bevat uitgebreide informatie zoals productspecificaties en veel
fotomateriaal. Op een eigen YouTube-kanaal kunt u filmpjes van
de boten bekijken en een goed idee krijgen van bijvoorbeeld de
vaareigenschappen. Orangeyachts.com biedt u een prima start
bij het kopen van een nieuwe boot. Na uw oriëntatiefase kunt u
desgewenst een afspraak met een jachtwerf maken.
Alle leden van HISWA Orange Yachting Group zijn aangesloten
bij HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersportindustrie. Ze hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden,
die watersporters zekerheid en duidelijkheid bieden.
Meer informatie:
• www.orangeyachts.com
• www.youtube.com/orangeyachts
• www.hiswa.nl
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