Het Hatenboer team wenst u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
Het afgelopen jaar was weer een schitterend vaarjaar. We hebben een mooie zomer gehad en of u nu SAIL
2015 heeft bezocht of andere mooie plekken in Nederland hebt bekeken, op het water is het altijd genieten.

2016 komt er aan en wij hebben u weer veel te vertellen !
Eerst kort een samenvatting wat er in 2015 bij Hatenboer is gebeurd en daarna vertellen we over onze
winteractiviteiten. In het voorjaar van 2015 zijn twee jachten aan onze vloot toegevoegd, Derby T voor 6
tot 8 personen en Derby B voor 8 tot 10 personen. Beide met buiskap en boeg- en hekschroef. Deze
jachten zijn populair en hebben al veel klanten een mooie vakantie bezorgd.

Derby B

Derby T

Aan het eind van het seizoen hebben wij Derby D, een compacte luxe
jacht voor 4 personen in 2 slaapkamers, met een buiskap, neerklapbare
ramen en een boeg- en hekschroef aan de vloot toegevoegd.

Onze plannen: verdere vlootuitbreiding

Derby D

Deze winter (ver)bouwen we twee jachten, Derby 32 en de nieuwe Derby One.


Derby One is ons grote project en deze ruime 14 meter
boot wordt vergelijkbaar met Derby 20 met zijn 7
hutten voor 14 personen met 2 douches en 2 toiletten.
Derby One krijgt een ruime salon met open keuken met
magnetron, 220 Volt, CV installatie en beschikt over
een sterke boeg- en hekschroef
en vaart erg goed.

Derby One





Derby 32 is nu al volledig gerenoveerd en is nu geschikt voor 6 personen in 3 slaapkamers met een
2-persoonsbed en twee badkamers. Derby 32 heeft nieuwe vloeren, vernieuwde badkamers met
elektrisch toilet, nieuwe achterhutten en een nieuw plafond gekregen. Derby 32 is gereed voor het
nieuwe seizoen.
Wij hebben nog meer plannen voor het komende jaar, waaronder de verzwaring van enkele
omvormers, het inbouwen van een hekschroef in de grootste jachten, en mogelijk een verdere
vlootuitbreiding.

Hatenboer Open Dag 9 April 2016
Na het succes van afgelopen twee jaren houden we dit voorjaar weer een Open Dag op Zaterdag 9 April
2016 vanaf 10.30 uur met een drankje, BBQ en muziek. U
kunt de bestaande en de nieuwe boten bekijken, de routes
bespreken en met het team praten. U kunt ook meteen uw
vakantie boeken als u de juiste boot heeft gevonden.

Met vrolijke kerstgroeten,
Het Hatenboer team

