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[Test] Heeft u ook zo'n zin in het vaarseizoen?

Heeft u ook zo'n zin in het vaarseizoen?

Als aftrap op het
watersportseizoen lanceren
wij met gepaste trots een
compleet nieuwe website.
Bent u nieuwsgierig naar het resultaat? klik dan
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HIER!

Overweegt u uw schip te verkopen?
Het is nu een uitstekend moment om uw boot in de markt aan te bieden.
Er is een sterk toenemende vraag uit binnen- en buitenland naar goede occasion
motorboten, zeiljachten en sportboten.
De bemiddeling bij de verkoop van motorboten, zeiljachten en sportboten is één
van onze kernactiviteiten. Uw schip is bij ons dan ook in goede handen.
Wij zullen er alles aan doen om een optimaal rendement voor u te behalen en
regelen het hele verkooptraject van a tot z. Kortom wij nemen u alle zorgen uit
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handen.
Wij hebben uitstekende faciliteiten op onze A1 locaties in Sneek en Almere*.
Onze voorwaarden zijn gunstig en bovendien werken we op basis van no

cure, no pay*

Er is meer nieuws! In het weekend van vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april a.s.
organiseren wij samen met een aantal vooraanstaande watersportbedrijven op ’t
Ges de voorjaarsshow MOTORBOOTSNEEK.

Tezamen met de deelnemende bedrijven en de gastwerven presenteren wij circa

400 boten. Stap aan boord en bezichtig vrijblijvend ons aanbod van nieuwe –
en occasion motorboten. U bent van harte welkom!
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Tijdens Motorbootsneek presenteren wij als primeur de Bavaria

R40

Coupé. De R40 Coupé heeft een gestroomlijnd, elegant ontwerp. Elk aspect
van haar uiterlijk straalt luxe en sportieve flair uit. De heeft de Bavaria R40
Coupé boven- en benedendeks een ongeëvenaarde hoeveelheid ruimte.
Bovendien heeft u de keuze uit verschillende motoren die garant staan voor veel

vaarplezier.

Vanaf nu kunt u onze succesvolle Sport en VIRTESS modellen krijgen
tegen speciale prijzen die niet te overtreffen zijn - met kortingen oplopend tot

100% op geselecteerde pakketten.
Snel zijn loont: de

actie is geldig met onmiddellijke ingang en is beperkt tot 20

jachten per model. Wilt u meer informatie dan informeren wij u graag over de

mogelijkheden.
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Volg ons op social media!
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