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Een jacht aankopen
U hebt de keuze gemaakt om een jacht te gaan kopen, 
gefeliciteerd! Het aankopen van een jacht is geen gemakke-
lijke kwestie. Zo zult u moeten bepalen met wat voor soort 
jacht u wilt gaan varen. Er zijn veel verschillende mogelijk-
heden, merken en uitvoeringen. Sleeuwijk Yachting is op de 
hoogte van de huidige markt en heeft de kennis en kunde 
in huis om u te begeleiden en te adviseren in de zoektocht 
naar het perfecte jacht.  

Hoe vindt u uw droomjacht?
• Waar bent u van plan te gaan varen?
• Voor hoeveel personen moet het jacht geschikt zijn?
• Hoeveel tijd heeft u om te varen?
• In welke seizoenen wilt u gaan varen?
•  Ziet u uzelf (klein) onderhoud doen aan het jacht of 

niet?
• Wij kunnen uw huidige jacht inruilen.

Buying a yacht
You have made the decision to buy a yacht, congratulati-
ons! The purchase of a yacht is not an easy matter. There 
are many types, brands and designs. Sleeuwijk Yachting 
is aware of the current market and has the knowledge 
and expertise to guide and advise you in your search for 
the perfect yacht. 

 
 
How do you find your dream yacht?
• Where would you like to sail? 
• How many people will accompany you on board?
• How much time do you want to spend on sailing?
• During which seasons do you want to sail?  
•  Would you mind doing small maintenance work on your 

yacht?
• You can always discuss a part exchange. 

Uw jacht verkopen
U heeft de wens om uw jacht te verkopen en bent op
zoek naar de juiste makelaar. Hierbij is het van groot 
belang dat de makelaar verstand heeft van het type 
jacht en de huidige ontwikkelingen op de verkoopmarkt. 
Daarbij moet de makelaar natuurlijk ook beschikken 
over de juiste middelen en contacten om uw schip onder 
de aandacht te brengen en zo potentiële kopers aan te 
trekken. Aangezien Sleeuwijk Yachting al 30 jaar ervaring 
heeft met de verkoop van jachten, weten we als geen 
ander hoe we het beste uw jacht kunnen verkopen. We 
herkennen de bijzondere kenmerken van het jacht en 
zijn zo goed in staat om het op waarde te schatten. Het 
is echter niet alleen onze jarenlange ervaring die er voor 
zorgt dat vele verkopers uiteindelijk voor onze makelaar-
dij kiezen, ook onze klantgerichte en persoonlijk aanpak 
speelt hierbij vaak een rol.

Sell   your yacht
You want to sell your yacht and are looking for the right 
yacht broker. This is of course easier said than done, 
because the broker must understand the different types 
of yachts and be aware of current developments on the 
sales market. 

At Sleeuwijk Yachting has more than 30 years of experien-
ce as a certified, international yachtbrokerage. Because 
of this, we know like no one else how to sell a yacht. We 
recognize its special features and try our hardest to find 
a buyer who’s as fond of the ship as you were when you 
first bought it. Altogether, it is not only our 30 years of 
experience, but also our customer-oriented, personal ap-
proach that convinces sellers to trust Sleeuwijk Yachting 
with the sale of their yacht.



Elling E6 Ultimate

Prijs op aanvraagPrijs op aanvraag

96669666

19,80 x 5,35 x 1,50 m19,80 x 5,35 x 1,50 m

1x Volvo Penta à 900 pk1x Volvo Penta à 900 pk

Boarncruiser 46 Traveller

€ 969.000,-€ 969.000,-

93439343

14,29 x 4,55 x 1,25 m14,29 x 4,55 x 1,25 m

2x Volvo Penta D4 à 175 pk2x Volvo Penta D4 à 175 pk

Pacific Allure 180 (Stabilizers)

€ 949.000,-€ 949.000,-

92879287

18,60 x 5,10 x 1,35 m18,60 x 5,10 x 1,35 m

2x Volvo Penta à 330 pk2x Volvo Penta à 330 pk

Valk Continental 1900

€ 945.000,-€ 945.000,-

82358235

20,00 x 5,00 x 1,63 m20,00 x 5,00 x 1,63 m

2x Volvo Penta à 500 pk2x Volvo Penta à 500 pk

Stevenvlet 1440 RS

€ 795.000,-€ 795.000,-

91169116

14,40 x 4,26 x 1,10 m14,40 x 4,26 x 1,10 m

1x John Deere à 160 pk1x John Deere à 160 pk

Reality 1900

€ 749.000,-€ 749.000,-

71727172

18,60 x 5,25 x 1,50 m18,60 x 5,25 x 1,50 m

2x John Deere à 265 pk2x John Deere à 265 pk
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Elling E4 Ultimate

€ 729.000,-€ 729.000,-

90429042

14,95 x 4,25 x 1,20 m14,95 x 4,25 x 1,20 m

1x Volvo Penta à 435 pk1x Volvo Penta à 435 pk

Altena Inland Cruiser 19.50

€ 655.000,-€ 655.000,-

91599159

19,50 x 4,85 x 1,16 m19,50 x 4,85 x 1,16 m

2x Iveco à 150 pk2x Iveco à 150 pk

Verhoeven 2100

€ 499.000,-€ 499.000,-

83678367

21,00 x 5,00 x 1,45 m21,00 x 5,00 x 1,45 m

2x Perkins à 300 pk2x Perkins à 300 pk

Pilot 50

€ 492.500,-€ 492.500,-

55775577

14,99 x 4,88 x 1,45 m14,99 x 4,88 x 1,45 m

2x Volvo Penta à 375 pk2x Volvo Penta à 375 pk

Elling E3 Ultimate (Nieuw Model)

€ 469.500,-€ 469.500,-

92709270

13,80 x 4,25 x 1,20 m13,80 x 4,25 x 1,20 m

1x Volvo Penta à 435 pk + 1x Vol1x Volvo Penta à 435 pk + 1x Vol……

North Line 37 Wheelhouse

VerkochtVerkocht

92789278

12,00 x 3,85 x 1,10 m12,00 x 3,85 x 1,10 m

2x Volvo Penta à 330 pk2x Volvo Penta à 330 pk
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Elling E3 Ultimate

€ 449.000,-€ 449.000,-

93839383

13,80 x 4,25 x 1,20 m13,80 x 4,25 x 1,20 m

1x Volvo Penta à 435 pk1x Volvo Penta à 435 pk

Valk Continental 1700 Cabrio

€ 449.000,-€ 449.000,-

72797279

17,30 x 4,85 x 1,35 m17,30 x 4,85 x 1,35 m

2x Volvo Penta à 310 pk2x Volvo Penta à 310 pk

Nimbus 365 Coupe

€ 439.000,-€ 439.000,-

94019401

11,56 x 3,48 x 1,14 m11,56 x 3,48 x 1,14 m

1x Volvo Penta à 380 pk1x Volvo Penta à 380 pk

Van Den Hoven 1600 Stuurhuis

€ 399.000,-€ 399.000,-

81108110

16,90 x 4,75 x 1,30 m16,90 x 4,75 x 1,30 m

1x Volvo Penta à 235 pk1x Volvo Penta à 235 pk

Searocco 1500

€ 399.000,-€ 399.000,-

69336933

14,97 x 4,94 x 1,30 m14,97 x 4,94 x 1,30 m

2x Volvo Penta à 145 pk2x Volvo Penta à 145 pk

Aquanaut Unico 16.50

€ 399.000,-€ 399.000,-

83968396

16,50 x 4,55 x 1,20 m16,50 x 4,55 x 1,20 m

1x Perkins à 285 pk1x Perkins à 285 pk
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Van Den Hoven Exclusive 1600

€ 395.000,-€ 395.000,-

69906990

16,90 x 4,75 x 1,40 m16,90 x 4,75 x 1,40 m

1x Vetus Deutz à 231 pk1x Vetus Deutz à 231 pk

Elling E4 Ultimate

€ 389.000,-€ 389.000,-

93739373

14,95 x 4,25 x 1,20 m14,95 x 4,25 x 1,20 m

1x Volvo Penta à 435pk1x Volvo Penta à 435pk

Noorderlicht 50

€ 369.000,-€ 369.000,-

51325132

14,99 x 4,95 x 1,25 m14,99 x 4,95 x 1,25 m

1x Perkins à 225 pk1x Perkins à 225 pk

Treffer 1425

€ 299.000,-€ 299.000,-

89908990

14,30 x 4,35 x 1,20 m14,30 x 4,35 x 1,20 m

2x Iveco à 250 pk2x Iveco à 250 pk

Van Der Heijden 1500 Excellent

€ 269.000,-€ 269.000,-

68066806

14,95 x 4,50 x 1,10 m14,95 x 4,50 x 1,10 m

1x Vetus Deutz à 231 pk1x Vetus Deutz à 231 pk

Bege Patrouille 13.50

€ 269.000,-€ 269.000,-

93539353

13,50 x 4,45 x 0,85 m13,50 x 4,45 x 0,85 m

1x Yanmar à 110 pk1x Yanmar à 110 pk
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Meet the team

Niels Schröder
Makelaar / Yachtbroker

Richard Wolffers
Elling Brokerage

Kevin de Jong 
Botenwasser /  
Yachtcleaner

Gordon Sturhoofd 
Makelaar - eigenaar / 
Yachtbroker - Owner

Corinne Sturhoofd   
Administratie /  
Administration

Ad Haneveer
Havenmeester /  
Harbor master 

Megan Sturhoofd
Weekendkracht /  

Part timer

Paul L’Ortye Yachtverzekeringen
Welvarend verzekerd

L’Ortye is een bedrijf met een enorme passie voor watersport en een 
gerichte focus op een duurzame relatie met onze cliënten.

lortye.com    |    +31 (0)40 211 14 56    |    paul@lortye.com    |    +32 (0)11 9 88 34 2

Waarom L’Ortye?
Wij zijn dé specialist in bootverzekeringen.

Wij nemen u zoveel mogelijk werk uit handen.

Wij zijn voor u 24/7 bereikbaar in geval 
van nood.

Wij staan u te allen tijde persoonlijk te woord.

Wij bieden u een snelle en effectieve 
polisafgifte en schadeafhandeling.

Wij zijn u overal ter wereld van dienst.

Ons streven is om al uw zaken dezelfde dag 
nog in behandeling te nemen.

Onze voordelen:
Uw boot behoudt bij L’Ortye de verzekerde 
waarde bij totaalverlies.

Rechtsbijstandverzekering met ruime 
Europese dekking, ook bij charter. 

Aantrekkelijke oplossing voor charter met 
eigen schipper.

Geen ‘nieuw-voor-oud’-aftrek.

Ruime eigen gebrek dekking, ook voor de 
motoren.

Uitgebreide mogelijkheden voor ligplaatsen, 
vaargebieden, vlaggen en registraties.

Extra scherpe premies voor eersteklas schepen.
Groot of klein? Jong of oud? Iedere boot is uniek. Daarom is het belangrijk dat uw 

verzekeringsadvies dat ook is. Wij leren u en uw boot graag kennen.

Foto: Delta Marina, Kortgene



Adagio 40 Sundeck

€ 259.000,-€ 259.000,-

83988398

12,97 x 3,87 x 1,15 m12,97 x 3,87 x 1,15 m

2x Yanmar à 110 pk2x Yanmar à 110 pk

Princess V50

€ 259.000,-€ 259.000,-

88768876

15,09 x 4,29 x 1,10 m15,09 x 4,29 x 1,10 m

2x Volvo Penta à 715 pk2x Volvo Penta à 715 pk

Meridian 391 Sedan

€ 249.000,-€ 249.000,-

92909290

12,80 x 4,21 x 0,80 m12,80 x 4,21 x 0,80 m

2x MerCruiser à 425 pk2x MerCruiser à 425 pk

Combi Spiegelkotter 12.75 OK

€ 249.000,-€ 249.000,-

93309330

13,80 x 4,25 x 1,15 m13,80 x 4,25 x 1,15 m

1x VW à 110 pk1x VW à 110 pk

Triton Kotter 49

€ 249.000,-€ 249.000,-

93909390

14,70 x 4,50 x 1,30 m14,70 x 4,50 x 1,30 m

1x Volvo Penta à 145 pk1x Volvo Penta à 145 pk

Lowland Neth Ship 61

€ 249.000,-€ 249.000,-

48544854

18,60 x 4,90 x 1,50 m18,60 x 4,90 x 1,50 m

2x MTU à 409 pk2x MTU à 409 pk
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Beneteau Antares 13.80

€ 239.000,-€ 239.000,-

91509150

13,95 x 4,30 x 1,15 m13,95 x 4,30 x 1,15 m

2x Volvo Penta à 480 pk2x Volvo Penta à 480 pk

Bekebrede Spiegelkotter 40

€ 239.000,-€ 239.000,-

87718771

12,85 x 3,95 x 1,20 m12,85 x 3,95 x 1,20 m

1x Vetus Deutz à 168 pk1x Vetus Deutz à 168 pk

Fairline Targa 43

€ 239.000,-€ 239.000,-

69996999

13,74 x 3,81 x 0,99 m13,74 x 3,81 x 0,99 m

2x Volvo Penta à 480 pk2x Volvo Penta à 480 pk

Kokkruiser 1500

€ 229.000,-€ 229.000,-

93869386

14,90 x 4,40 x 1,10 m14,90 x 4,40 x 1,10 m

1x Iveco à 145 pk1x Iveco à 145 pk

Van Lent Design 17.50

€ 219.000,-€ 219.000,-

92629262

16,22 x 4,55 x 1,29 m16,22 x 4,55 x 1,29 m

2x Volvo Penta à 286 pk2x Volvo Penta à 286 pk

Volker Motorvlet

€ 199.000,-€ 199.000,-

92439243

14,85 x 4,80 x 1,35 m14,85 x 4,80 x 1,35 m

1x Perkins Sabre à 225 pk1x Perkins Sabre à 225 pk
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Bruijs Spiegelkotter 11.50 AK

Onder bodOnder bod

93269326

12,30 x 3,70 x 1,15 m12,30 x 3,70 x 1,15 m

1x Vetus Deutz à 114 pk1x Vetus Deutz à 114 pk

Delta Sloep 12.05

€ 199.000,-€ 199.000,-

93409340

12,05 x 4,10 x 1,10 m12,05 x 4,10 x 1,10 m

1x Yanmar à 315 pk1x Yanmar à 315 pk

De Groot Beachcraft

€ 195.000,-€ 195.000,-

93599359

18,03 x 5,23 x 1,57 m18,03 x 5,23 x 1,57 m

2x Caterpillar à 300 pk2x Caterpillar à 300 pk

Valk Voyager 14.50

€ 179.000,-€ 179.000,-

75707570

14,20 x 4,25 x 1,20 m14,20 x 4,25 x 1,20 m

1x DAF à 168 pk1x DAF à 168 pk

Jacabo 12.25

€ 149.000,-€ 149.000,-

43784378

13,25 x 4,00 x 1,15 m13,25 x 4,00 x 1,15 m

1x Iveco à 200 pk1x Iveco à 200 pk

Zilverfloat Scout 31

€ 145.000,-€ 145.000,-

80668066

9,50 x 3,00 x 0,90 m9,50 x 3,00 x 0,90 m

1x Volvo Penta à 220 pk1x Volvo Penta à 220 pk
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Hemmes Kruiser 12.60 AK

€ 129.000,-€ 129.000,-

93809380

12,60 x 3,95 x 1,10 m12,60 x 3,95 x 1,10 m

1x DAF à 120 pk1x DAF à 120 pk

Marco 990 GS

€ 119.000,-€ 119.000,-

84768476

9,90 x 3,35 x 0,90 m9,90 x 3,35 x 0,90 m

1x Yamar à 250 pk1x Yamar à 250 pk

Sea Ray 370 DB Sedan Bridge

€ 119.000,-€ 119.000,-

87208720

12,50 x 3,80 x 0,80 m12,50 x 3,80 x 0,80 m

2x AM General à 260 pk2x AM General à 260 pk

Hemmes 1400 FLY

€ 119.000,-€ 119.000,-

93369336

14,85 x 4,35 x 1,35 m14,85 x 4,35 x 1,35 m

1x Daf 575 à 120 pk1x Daf 575 à 120 pk

Altena Bakdekkruiser 1300

€ 119.000,-€ 119.000,-

79867986

13,00 x 4,20 x 1,15 m13,00 x 4,20 x 1,15 m

2x Ford Lehman à 90 pk2x Ford Lehman à 90 pk

De Ruiter Northsea Star 1400

VerkochtVerkocht

93609360

14,00 x 4,50 x 1,35 m14,00 x 4,50 x 1,35 m

2x Ford à 100 pk2x Ford à 100 pk
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Molenmaker & Mantel Kotter 11.60

€ 99.000,-€ 99.000,-

92409240

11,60 x 3,60 x 1,20 m11,60 x 3,60 x 1,20 m

1x Ford Lehman à 90 pk1x Ford Lehman à 90 pk

Combi Kotter 1200

€ 95.000,-€ 95.000,-

93979397

12,00 x 3,75 x 1,20 m12,00 x 3,75 x 1,20 m

1x Ford Lehman à 90 pk1x Ford Lehman à 90 pk

Excellent 960 OK

€ 89.000,-€ 89.000,-

93329332

10,30 x 3,20 x 1,00 m10,30 x 3,20 x 1,00 m

1x Yanmar à 230 pk1x Yanmar à 230 pk

Rijnlandvlet 1100 GSAK

€ 89.000,-€ 89.000,-

93129312

11,00 x 3,70 x 1,20 m11,00 x 3,70 x 1,20 m

1x Ford à 80 pk1x Ford à 80 pk

Pikmeer Kruiser 9.80 OK

€ 89.000,-€ 89.000,-

93719371

9,80 x 3,40 x 0,90 m9,80 x 3,40 x 0,90 m

1x Volvo Penta à 85 pk1x Volvo Penta à 85 pk

Valkkruiser 11.60

€ 79.000,-€ 79.000,-

92169216

12,00 x 3,80 x 1,10 m12,00 x 3,80 x 1,10 m

1x Mitsubishi à 89 pk1x Mitsubishi à 89 pk
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Sleeuwijk Yachting & Elling 
Brokerage 3 jaar later
Bijna drie jaar geleden zijn Sleeuwijk Yachting en Elling  
Brokerage hun samenwerking aangegaan. Nu drie jaar  
later kijken zij terug op een zéér succesvolle samen- 
werking en besluiten dan ook om deze voor onbepaalde  
tijd te verlengen.

De afgelopen drie jaar zijn er ruim 20 schepen verkocht  
door middel van deze samenwerking. Deze schepen zijn  
allemaal verkocht vanuit de verkoophaven in Sleeuwijk. 
Door het bundelen van de krachten zijn er ook meerdere 
Ellingen ingekocht om zodoende sommige transacties  
gemakkelijker te maken.

In januari 2020 droomde partijen nog over de mogelijke 
verkoop van het vlaggenschip de E6. Maar deze droom is 
werkelijkheid geworden. Recent is dit schip in Sleeuwijk 
afgeleverd aan de klant.

Ook de Elling verkopers weten de verkoophaven nu te 
vinden op dit moment liggen er meerdere e4’s in Sleeuwijk 
te koop. Sommige kopers vinden het zo gezellig dat er op 
dit moment zes schepen zelfs een vaste ligplaats hebben 
gekozen in Sleeuwijk.



BOVEN DE RIVIEREN
Hoekeinde 24
4254 LN Sleeuwijk 

CULINAIR GENIETEN
BIJ BRASSERIE BOVEN DE RIVIEREN

T 0183 307353
I bovenderivieren.nl
E brasserie@bovenderivieren.nl

Denkt u na over het kopen van een boot? Dan bent u 
niet de enige. De vraag naar boten groeit hard, maar 
tegelijkertijd krimpt het aanbod snel. Het vinden van de 
perfecte boot is misschien lastiger dan ooit, maar zeker 
niet onmogelijk. Met de hulp van Yachtquest hoeft uw 
droom niet in het water te vallen. 

Yachtquest is een initiatief van Sleeuwijk Yachting, een 
internationale jachtmakelaardij met meer dan 30 jaar 
ervaring. Wij kennen de botenmarkt als geen ander en 
hebben vele contacten in de watersportwereld. Op basis 
van uw specifieke wensen, helpen we u met het vinden 
van het perfecte jacht. Bovendien weten wij wat er bij 
de koop van een schip komt kijken. We helpen u dus niet 
alleen met het vinden van het perfecte jacht, maar ook 
met het volledige aankooptraject.

Are you thinking about buying a boat?   You are certainly 
not alone. The demand for boats is fast growing, but at 
the same time the supply is decreasing rapidly. Finding 
the perfect boat may be more difficult, but by no means 
impossible.  With the help of ‘Yachtquest’, your dream 
does not have to fall into the water.

‘Yachtquest’ is the initiative of Sleeuwijk Yachting, an 
International Yacht Brokerage with more than 30 years of 
experience. We know the market like no other and have 
many contacts in the water sports & boating world and, 
based on your specific needs, we help you find the perfect 
boat.  

Not only will we help you find the right boat for you, we 
can also help you with the entire purchase process. 

Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende zaken: 

•    BTW: veel boten in het middellandse zeegebied zijn  
gekocht in leaseconstructies. De koop van zo’n schip 
kan een hoop risico met zich meebrengen. 

•    CE-certificaten zijn de afgelopen jaren steeds 
belangrijker geworden in Europa. Wij weten precies 
welke certificaten geldig zijn en kunnen u hierover 
adviseren. 

•    Transport en invoer van het schip: indien u een boot 
uit het buitenland aanschaft, krijgt u te maken met de 
transport en invoer van het schip. Ook hier kunnen we 
u bij helpen.  

•    De keuring van het schip: voordat u besluit om een 
schip te kopen, is het verstandig om deze te laten 
keuren. Door onze jarenlange ervaring met kopers, 
verkopers en experts, weten wij wie u hier het beste 
voor kunt inschakelen.

•    Contracten zijn niet altijd even gemakkelijk te 
begrijpen. Wij vertellen u wat er precies op papier staat 
en wie u kunt raadplegen in geval van onvoorziene 
omstandigheden. 

For example, the following:

•    VAT: Many boats in the Mediterranean are bought 
commercially in lease constructions. The purchase 
of such a boat can require a lot of complicated 
paperwork which we will deal with.       

•    CE certificates have become increasingly important 
in Europe in recent years. We know exactly which 
certificates are valid for the customs and we can 
advise you on this.     

•    Transport and import:  If you purchase a boat from 
abroad, you will have to deal with the transport and 
import of the boat. We can help you with this too.      

•    The inspection/Survey: Before you decide to buy 
a boat, it is wise to have it inspected . Thanks to our 
many years of experience with buyers and sellers, we 
know which experts you can best engage for this.

•    Contracts are not always easy to understand, We will 
tell you exactly what is included in the paperwork and 
who to consult in case of unforeseen circumstances.      

Yachtquest

Yachtquest

Met Yachtquest vindt u niet alleen het schip van 
uw dromen, maar hoeft u zich ook geen zorgen te 
maken over de administratieve rompslomp. Zo 
kunt u zorgeloos genieten van uw nieuwe schip, 
zonder verrassingen achteraf. 

With ‘Yachtquest’ you will not only find the boat 
of your dreams, but without the worry of the 
administration so that you can enjoy your new 
boat carefree, without any surprises along the 
way.



Wat doet Sleeuwijk Yachting 
om uw jacht te verkopen?
Allereerst brengen we uw jacht onder de aandacht op onze eigen, website 
en op andere belangrijke watersportsites. Daarbij verschijnt uw jacht in onze 
verkoopbrochure. Tenslotte zijn we ook elk jaar op de belangrijkste boat-
shows te vinden, zoals de Hiswa te Water en de Gentse Belgian Boat Show. 
Het is voor de verkoop van groot belang dat alle jachten, en natuurlijk ook de 
haven zelf, er netjes en presentabel bijliggen. Dankzij ons drijvende kantoor 
in het midden van de haven, hebben we uitstekend zicht op de gehele haven. 
Op die manier kunnen we garanderen dat niet alleen de haven, maar ook uw 
jacht tijdens het verkoopproces in goede conditie blijft.

What does Sleeuwijk Yachting do to 
sell your yacht? 
First of all, we will make sure your yacht shows up on our own website and 
other important watersport websites. This way, your yacht will be brought 
to the attention of potential buyers. We will also present your ship in our 
sales brochure. Last but not least, we appear at the most important boat 
shows, such as the Hiswa te Water and the Ghent Belgian Boat Show. We also 
make sure that our employees accompany potential buyers to your yacht. 
This gives us the chance to directly answer their questions and offer them a 
personal tour.

Gratis verkoopscan

Op onze website sleeuwijkyachting.nl kunt u 
een gratis verkoopscan aanvragen, waarna wij 
u een vrijblijvend bemiddelingsvoorstel doen. 
Zo heeft u snel een indicatie van wat u jacht kan 
opleveren.

Free sales scan

You can do a free sales scan on  
sleeuwijkyachting.nl. This scan will 
determine the value of your ship in the 
current market. This way you quickly have an 
indication of the value of your ship. Afterwards, 
we will make you an offer to sell the ship 
through our services.

De haven en haar voordelen
Onze jachthaven bevindt zich in het mooie Sleeuwijk aan 
de Merwede. Door onze centrale ligging in Nederland, 
bent u niet alleen zo in de Biesbosch, maar zijn ook de 
Maas en de Waal goed en snel te bereiken. Onze haven 
telt zo’n 200 ligplaatsen, waarvan ongeveer de helft ge-
reserveerd is voor verkoopjachten. De andere helft is be-
stemd voor vaste ligplaatshouders en passanten. Dankzij 
onze uitstekende sanitaire voorzieningen, gratis Wi-Fi 
verbindingen en voldoende stroom- en wateraansluitin-
gen, ontbreekt het u en uw jacht aan niets in onze jacht-
haven. Mocht u geïnteresseerd zijn in een vaste ligplaats, 
dan kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden.

The marina and her benefits
Our marina is situated in Sleeuwijk, a quiet but beautiful 
town in the Netherlands near the river the Merwede. 
Because of our central location, it only takes 30 minutes 
to reach national park the Biesbosch. Other rivers like the 
Maas and the Waal are also closeby. Sleeuwijk Yachting 
has about 200 berths. Half of it is reserved for the yachts 
we have for sale. The remaining half is destined for berth 
holders and passersby. Because of our excellent sanitary 
facilities, free Wi-Fi network and enough power and 
water connections, you don’t have to worry about a thing 
during your stay. We still have berths available, so do not 
hesitate to contact us for more information.



Sleeuwijk Yachting BV
Hoekeinde 24 
4254 LN Sleeuwijk 
The Netherlands 

 +31 (0) 183 304 511
 info@sleeuwijkyachting.nl
 www.sleeuwijkyachting.nl

Opening hours 
Monday - Friday:  09.00 – 17.00
Saturday:  10.00 – 17.00
Sunday:   12.00 – 17.00

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag:  10.00 – 17.00 uur
Zondag en feestdagen: 12.00 – 17.00 uur


