
Nieuwe huisstijl SailSelect
Het was tijd om te professionaliseren en dat hebben we dan ook gedaan. Het resultaat is 
een groter kantoor en een nieuwe huisstijl. Logo, drukwerk en website werden onder 
handen genomen evenals standmateriaal voor op de beurs. We verwachten dat de 
nieuwe website nog dit jaar live gaat.

Nieuwsbrief najaar 2008

Nieuwe vestigingen SailSelect
Dat SailSelect in 3 jaar tijd zo snel zou groeien hadden we nooit kunnen 
en durven voorspellen. Naast onze verkooppunten in Nederland, 
Duitsland, Spanje, Kroatië en Frankrijk hebben wij nu ook distributeurs 
gevonden in Hongarije, Portugal en Griekenland. Dit betekent een
groeiend aantal verkoop- en servicepunten over heel Europa wat ons 
een sterke internationale speler maakt. Deze schaalgrootte maakt dat 
we altijd een hoge kwaliteit voor een scherpe prijs kunnen bieden.

De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. Het is niet zo dat we niets te 
melden hebben, in tegendeel zelfs. Het is zowel zakelijk als privé erg druk 
geweest en we brengen u graag weer even op de hoogte. Naast ons trouwen 
afgelopen zomer verwachten we in januari 2 dochters. Het najaarsseizoen met 
alle beurzen waar SailSelect vertegenwoordigd was met een stand (Frankrijk, 
Kroatië, Duitsland en Spanje) loopt alweer op zijn einde zodat we voorbereid 
zijn op het komende seizoen!   

Membraam zeilen een succes!
De nieuwste membraam technologie blijkt een groot succes. Bij deze zeilen 
wordt zowel het doek als het zeil in één proces vervaardigd. De volledige 
fiber layout wordt specifiek voor uw zeil ontworpen en ingelamineerd. Vele 
klanten varen inmiddels met deze race laminaten en stelen natuurlijk de 
show. Een unieke gelegenheid om op een betaalbare manier te genieten 
van de toptechnologie op zeilmakersgebied. 

Winteronderhoud en opslag van uw zeilen
Ook uw zeilen, de motor van uw schip, hebben jaarlijks onderhoud nodig. Wij 
bieden een winterbeurt aan voor € 50 per zeil. Uw zeil wordt dan nagelopen 
op losse stiksels en eventuele kleine reparaties zijn inbegrepen. Blijken er 
grotere herstelwerkzaamheden noodzakelijk dan nemen wij eerst contact op. 
U weet dan  in ieder geval hoe uw zeil er technisch voor staat. Ook opslag en 
reiniging van de zeilen behoort tot de mogelijkheden. Uw zeilen zijn dan weer 
in opperste staat voor het nieuwe seizoen. 

SailSelect en productie
Hoewel we nog steeds 90% van onze zeilen laten vervaardigen door Rolly 
Tasker Sails zijn we niet meer afhankelijk van één productiefaciliteit en 
hebben we inmiddels keuze uit de 3 grootste zeilmakerijen. Vanwege ons 
sterk groeiende volume blijven we in staat om de beste kwaliteit voor een 
scherpe prijs te leveren. 
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