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Positief nieuws van de werf Bavaria & Jansma Jacht 

  

Laatste nieuws van de werf Bavaria Yachtbau GmbH: 

Deze week heeft de werf in een persbericht aangekondigd dat de productie gestabiliseerd is. 

De afgelopen twee weken hebben meer dan 30 jachten de scheepswerf verlaten en zijn 

overgedragen aan klanten. Er zijn afspraken gemaakt met alle belangrijke leveranciers over 

verdere leveringen. De managers en beheerders zijn een investeerdersproces gestart voor 

Bavaria Yachts en het doel is om in juli 2018 een belegger te kunnen presenteren. Zij gaan door 

met ondernemen en zijn stellig van plan met een nieuwe investeerder het komende bestelseizoen 

in te gaan. Bavaria accepteert orders voor de levering van nieuwe Bavaria’ s. 

 

Uiteraard zijn wij positief gestemd over het nieuws van de werf Bavaria en houden u op de hoogte 

als er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

 

Jansma Jacht blijft in beweging- Jansma Jacht Almere gaat zich centraliseren in Sneek. 

Op dit moment heeft Jansma Jacht een locatie in Sneek en Almere. In 2012 is Jansma 

Jacht  aangesteld als dealer voor de Benelux van de Bavaria zeiljachten. Inmiddels zijn ook de 

Nautitech Catamarans onderdeel van ons dealerschap. Destijds leek het logistiek verstandiger de 

verkoop van de zeiljachten voort te zetten op de reeds bestaande locatie in Almere. De praktijk 

leert ons echter dat de locatie over té weinig faciliteiten beschikt. Daardoor voldoet deze niet 
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meer aan de  toenemende vraag en activiteiten op het gebied van service verlening, 

winterberging, de makelaardij en de verkoop van nieuwe Bavaria zeiljachten. 

  

Inmiddels zijn ook de Nautitech Catamarans onderdeel van ons dealerschap. De stabiel groeiende 

verkoop van de Catamarans vraagt extra aandacht en zeker meer fysieke ruimte om deze in 

Nederland naar individuele wens van de klant en vaarklaar af te leveren.    

  

De ontwikkelingen in de watersport gaan snel. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede service 

verlening, uitstekende faciliteiten en gekwalificeerde medewerkers nodig zijn om flexibel en 

creatief in te spelen op de ontwikkelingen. In Sneek beschikken wij over een full service 

werkplaats met een veelzijdig technisch team op het gebied van motorboten en zeiljachten.  Onze 

verkoophaven met circa 50 ligplaatsen, een kraan tot circa 30 ton, 2 overdekte showrooms, 

geïsoleerde loodsen voor de winterberging en de doe-het-zelf-loodsen bieden de volledige 

infrastructuur voor een flexibele bedrijfsvoering passend bij de watersportbranche anno 2018. 

Daarnaast verwachten wij meer synergie door het personeel en de activiteiten van de zeiljachten 

en de motorboten samen te voegen. Ons uitgangspunt is u daardoor beter van dienst te kunnen 

zijn. 

 

Per 1 september 2018 verhuizen de activiteiten van Almere naar Sneek 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u ook vanuit Sneek de service kunnen blijven bieden die u van 

ons gewend bent in Almere. Bijkomend voordeel is ook dat u gedurende de periode dat uw schip 

bij ons in de verkoop is u voor een ligplaats in onze verkoophaven geen kosten verschuldigd bent. 

U kunt bij ons terecht voor klein- en groot onderhoud, reparaties, inbouw van multimedia 

apparatuur etc., winterstalling in de geïsoleerde loodsen of buiten op ons terrein. Met onze haal- 

en brengservice hoeft de grotere afstand geen probleem voor u op te leveren, wij zijn u graag van 

dienst. 

  

Met vriendelijke groet, 

JANSMA JACHT  
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