Nieuwsbrief Vedette Jachtbouw december 2017

Vedette Nieuwsbrief - december 2017

Het vaarseizoen is weer ten einde, de
meeste boten liggen in hun winterstalling. Maar
bij Vedette Jachtbouw is het druk! De
orderportefeuille voor 2018 is zeer goed gevuld
en de eerste orders voor 2019 werden zelfs al
geplaatst.Op dit moment worden diverse
modellen gebouwd. In Ter Aar wordt momenteel
gewerkt aan een Vedette 10.30 cabin en een
Vedette 10.30 salon. Kom gerust langs voor een
kopje koffie en een uitgebreide toelichting.

Marion gaat nieuwe uitdaging aan!

Na jarenlang een vertrouwd gezicht te zijn
geweest binnen Vedette Jachtbouw, gaat Marion
een nieuw avontuur beginnen. Zij heeft Varion
Jachtverhuur opgericht en zal haar pijlen richten
op de verhuur van de Cantia. Uiteraard blijft zij
nauw samenwerken met Vedette
Jachtbouw. Voor meer informatie:
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www.varionjachtverhuur.nl.

Bij Vedette Jachtbouw wordt zij opgevolgd
door Kathinka Lek.

Neem eens een kijkje bij onze vernieuwde website: www.vedette.nu
Vedette 33 Trust
Een geheel nieuw ontwerp krijgt gestalte. Een
prachtig modern schip, waarbij werkelijk alles
opnieuw in eigen huis is ontworpen. De
opdrachtgever is zeer nauw betrokken bij het
hele proces. Nieuwsgierig geworden? Wij
houden u in de komende nieuwsbrieven graag op
de hoogte. Maar kijk ook eens op onze Facebook
pagina.

Vedette bouwt de Hollander Trend 35 cabrio.
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De Hollander Trend 31 kent u vast al, maar deze 35 voets cabrio is in alles verrassend. Een
bijzonder ruim schip met een zeer redelijk prijsniveau.

De Cantia

De Vedette Comfort Line

Naast de bestaande Vedette serie, de

De Vedette Comfort-line springt in het

Trust en de Hollander Trend levert

“high end” segment van de Vedette reeks.

Vedette ook de Cantia. Dit polyester schip

Met behoud van het karakteristieke

is door Vedette samen met Adel

Vedette uiterlijk toch een metamorfose

Polyester verder ontwikkeld op basis van

qua belijning. Een schitterend standaard

de bestaande Kent. De Cantia wordt

uitrustingsniveau waardoor er niets meer

uitgevoerd als launch en als cruiser. Door

te wensen overblijft.

haar uitstekende vaareigenschappen
gedraagt de boot zich goed op het water.

De Vedette Comfort Line is er in vijf

Golven en wind brengen dit schip niet van

varianten: Vedette 8.30 cabin Comfort

de wijs. En zelfs bij slecht weer biedt dit

Line, Vedette 9.30 cabin Comfort Line,

schip veel comfort!

Vedette 10.30 cabin Comfort Line, Vedette
11.30 cabin Comfort Line én de Vedette
12.30 cabin Comfort Line.

Zowel het uiterlijk als het interieur zijn
zeer ingrijpend gewijzigd. Het interieur is
zelfs zeer verrassend te noemen. Samen
met Varion Jachtverhuur is een langere
proefvaartperiode mogelijk!
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