Het Hatenboer team wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2015 !

De plannen voor 2015 zijn klaar, we sluiten 2014 af en hebben zin in het volgende seizoen
In 2014 zijn we druk bezig geweest met het plaatsen van nieuwe vloeren en badkamers en hebben we vijf
gloednieuwe motoren in boten geplaatst. Derby 7, Derby 9, Derby 27, Derby 28 en Derby
29 zijn nu uitgerust met een nieuwe Mitsubishi motor.
We hebben ook enkele kleine vernieuwingen uitgevoerd, zoals de vervanging van onze
fietsen-“vloot” met nieuwe fietsen, de nieuwe rubber bijboten die eenvoudiger te
hanteren zijn dan de oude bijboten. Komend seizoen kunt u daar ook nog een
buitenboordmotor bij huren voor nog meer plezier aan boord.
Deze winter voeren we nog enkele grote klussen uit, waaronder:





Het plaatsen van nog drie nieuwe Mitsubishi motoren in Derby 2, 22 en 36.
Nieuwe watergesmeerde as-systemen op Derby 38, Derby 7, 9, 22 en nog enkele boten.
Enkele boten krijgen nog een nieuwe vloer en/of elektrisch toilet
Alle boten worden van binnen en van buiten geschilderd.

Wij hebben nog meer plannen, waaronder de vlootuitbreiding met
Derby One, een nieuwe 14 meter boot voor 8 of 10 personen. Derby
One gaan wij komend jaar afbouwen. Mogelijk komen er nog andere
uitbreidingen bij.

We hebben pas een woonboot aan de vloot toegevoegd waar onze klanten de eerste of laatste nacht op
kunnen slapen voor jullie aan boord van jullie boot stappen. Een heel andere
ervaring dan een motorboot.
Wij verwelkomen u volgend jaar natuurlijk weer graag op één van onze boten.

Hatenboer Open Dag 2015
Na het succes van afgelopen jaar houden we volgend jaar weer een open dag
op Zaterdag 11 April 2015 met een drankje, een BBQ en muziek. U kunt de
boten bekijken, routes bespreken en met het team praten. U kunt natuurlijk
ook meteen uw vakantie boeken als u de juiste boot heeft gevonden.
Feestelijke groet, het Hatenboer team

