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Nieuwe vestigingen SailSelect

De eerste tropische dagen dienen zich aan en het vaarseizoen is met de vakanties in het verschiet in volle
gang. SailSelect verheugt zich er weer op om u met raad en daad bij te staan in het uitoefenen van uw
liefste hobby. Stel gerust uw vragen per e-mail voor advies over zeiltrim, tuigage en doeksoorten.
Informeer ook naar onze scherpe aanbiedingen voor Gennakers en Spinnakers.
Ook voor reparaties en service kunt u natuurlijk bij ons terecht. Wij zijn meestal in staat om u snel weer op
weg te helpen.

Het aantal SailSelect distributeurs / verkoop en servicepunten blijft groeien. Het
zijn er haast te veel om op te noemen : Naast Nederland, Duitsland, Spanje,
Kroatië, Frankrijk, Hongarije, Portugal, Polen, Turkije en Griekenland zijn we
zeer veheugd om Mark en Felicia (ook bekend als Mark van Dijk Yachting) te
verwelkomen als onze dealer voor Belgie en Zeeuws Vlaanderen.
Zo kan SailSelect ook in het buitenland haar klanten de service garanderen die
zij van ons mogen verwachten.

Warp Drive Challenge
De meeste Dacron doeken zijn geweven voor cross-cut snit. Alleen dan is
het zeil het meest vormvast en tevens duurzaam. Althans zo was het tot
voor kort. Doekfabrikant Challenge cloth heeft nu een speciaal soort Dacron
gelanceerd wat tri-radiaal verwerkt wordt. De noviteit heet Crimpless Warp
en het doek combineert de hoge vormvastheid van een laminaat (in ketting
richting) met de grote duurzaamheid van een volgeweven polyester
(Dacron) doek Je zou kunnen zeggen het beste van twee werelden Door(Dacron) doek. Je zou kunnen zeggen, het beste van twee werelden. Door
het inkopen van grote aantallen kan SailSelect dit doek scherp aanbieden.
Vraag gerust naar een vrijblijvende offerte.

Uitbreiding team SailSelect
Per 1 januari is Bart Hopmans ter versterking van ons salesteam bij ons aan boord
gekomen . In zijn vorige baan als scheepsmakelaar heeft hij al veel ervaring opgedaan
in de nautische branche. Tot ons genoegen kunnen wij inmiddels terugkijken op een
succesvol eerste half jaar. Bart vaart overigens ook op onze wedstrijdboot mee als
voordekker zodat ook hem de kneepjes van het zeilvak niet ontgaan en hij met u kan
spreken uit ervaring.

Scheepsvakman.nl
Voor iedereen met een boot is er nu een handige nieuwe website
scheepsvakman.nl. Het is de eerste en enige gespecialiseerde digitale
marktplaats voor bootwerkzaamheden. Als booteigenaar plaats je gratis en
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vrijblijvend een advertentie voor wat er moet gebeuren. Nautische vakmensen
zoals jachtwerven en zelfstandige professionals brengen vervolgens online
offerte uit. Zo ontvangt de booteigenaar snel meerdere aanbiedingen. Handig!
En goed voor meer duidelijkheid over prijzen in de markt. .


