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KUIPER
VERZEKTRINGEN
www. kuiperverzekerin gen.nl

www. boatingworld. nl

Watersporlnieuws I Algemeen

Hypotheken Centrum Lemmer
verstrekt weer scheepshypotheken
De scheepshypotheek is terug bij Hypotheken Centrum Lemmer. Het oroduct is
de afgelopen drie jaar niet meer door de
Nederlandse banken en financiële instellingen gevoerd volgens HCL. Na overleg
met HCL BV is er nu een Duitse bankinstelling die een Nederlandse scheepshypotheek gaat verstrekken. Er wordt
in eerste instantie met een vaste notaris

gewerkt voor onder meer hel vestigen
van de hypotheek, deteboekstelling, etc.
Voor een hypotheek is een waardebepaling nodig door middel van een taxatieraooorl. Hieryoor is Nautical lnternational
aangewezen. De taxatie is inclusieÍ een
conditiescan van het vaartuig. Dalsheim
van HCL BV: "Wt1 menen dat we hierdoor

Tusken de
Marren

aan het vergroten van afzetmogelijkheden

in Nederland. Natuurlijk hebben we

De Valk houdt

nationale
taxatieactie

Recreatiepark Tusken

als één van de eerste recreatieparken
in Friesland een eigen app ontwikkeld.
In deze app is alle informatie opgeno-

hoofdhlnen van de scheepshypotheek
betreffen: een verstrekking tot 70% van
de waarde/aanschafprijs van het pleziervaartuig (nieuw en gebruikt), een minimaal
bedrag van € 100.000,- en een aflossingsvrij gedeelte van 30% van de koopsom. Uitzonderingen voor financiering zijn
ex-beroepsvaaftuigen en te oude voeftuigen. Dit laatste wordt beoordeeld door de

men die een gast kan gebruiken tijdens
een verblijf op Recreatiepark Tusken de
Marren in het hadje van Friesland tussen de meren. Hier kun je eenvoudig alle
activiteiten in de nabije omgeving inzien,
je kunt de faciliteiten in en om het park
bekijken en zelfs een boeking plaatsen.
De nieuwe app is voor zowel Android als
Apple gebruikers. De app is via

financier.

http://apps.appmach ine.com/recreatie-

Tusken de Marren

Hypotheken Centrum Lemmer BV
T: 051 5-564780, www.hclemmer.nl

bon is aan te schaffen bij de vijf De Valk
vestigingen in Nederland (Hindeloopen,
Loosdrecht, Monnickendam, Sneek en
Sint Annaland), online via www.devalk.nll

taxatiebon of op standnummer El 1 op
de HISWA te water 2013.
Jachtmakelaardij De Valk

T:035-5829010
www.devalk.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

T:

072-5155844

www.tuskendemarren. nl

DMS Holland debuteerl met
RotorSwing
de plaats onder het jacht vrij worden bepaald. Het is zelfs mogelijk de rotors op

de spiegel te monteren wat met name
voor snelvarende jachten wenselijk kan
zijn. Door de compacte elektromotor en
de vrij te bepalen positie van de rotors

Taxatie Actie. Eigenaren kunnen voor een
gereduceerd tarieÍ De Valk's Nationale
Taxatiebon aanschaffen waarmee een
officieel taxatierapport kan worden ver-

en met 31 oktober 2013 ingewisseld
worden. De Valk's Nationale Taxatie-

heeft

parktuskendemarren te downloaden.

Tijdens de HISWA te water organiseerl
Jachtmakelaardij De Valk de Nationale

kregen. Alleen eigenaren met schepen
vanaf l0 meter en niet ouder dan 1995
met een Nederlandse ligplaats komen
voor deze actie in aanmerking. De taxatiebon is van 3 tot en met B september
2013 verkrijgbaar voor € 50,- en kan tot

de Marren

HCL BV met onze internationale contacten met bankinstellingen meer moge[lkheden in huis om te financieren, voor zowel
Nederlanders als voor Europeanen." De

een uitstekende bijdrage kunnen leveren
binnen de pleziervaarluigenbranche richting jachtmakelaars, dealers en jachtwerven. De scheepshypotheek kan bijdragen

introduceert app

bij

DMS Holland introduceert dit jaar het
RotorSwing roldempingsysteem op de
Nederlandse markt. De primeur van het
systeem vindt plaats op stand H2B0 van
de HISWA te water. Het is het eerste
elektrische slingerdempingsysteem voor
jachten tot 30 meter op basis van het
Magnuseffect: snel roterende cilinders
die afhankelijk van de draairichting, een
op- oÍ neerwaaftse druk genereren. Het
grote voordeel van de RotorSwing ten
opzichte van de conventionele systemen
met vinnen is de hogere slingerdemping,
met name bij lagere snelheden. Omdat
de rotors geen stuureffect genereren kan
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onder het schip, is het geen probleem als
er bij het initiële ontwerp en de bouw van
het jacht geen rekening is gehouden met
het installeren van stabilisatoren. Naast
de introductie van de RotorSwingt grijpt
DMS Holland met de deelname aan de
HISWA te water ook de kans aan om de
kwaliteit van het drinkwater aan boord
bij de jachteigenaar onder de aandacht
brengen. Tijdens de beurs trakteerl DMS
Holland de bezoeker op een vedrissend
flesje water. Hiermee promoot DMS Holland de Instant Trust Marine, een eenvoudig waterzuiveringapparaatje dat ervoor
zorgt dat er altijd en overal schoon water
uit de kraan aan boord komt.
DMS Holland
T: 085-2010095

www,dmsholland.com

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 122

