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Over ons
Botenscout is een gratis glossy magazine en is gratis af te halen bij watersportbedrijven en jachthavens
en wordt op de botenbeurzen zoals Hiswa verspreid. Ons magazine Botenscout staat ook online opwww.botenscout.online. Het magazine Botenscout is bij verschillende boekhandels in Rotterdam en Den
Haag gratis op te halen. En binnenkort in Amsterdam!
Magazine Botenscout wordt ook gratis naar onze zakelijke klanten en particuliere klanten verzonden.
Elke maand bezoeken 30.000 tot 35.000 potentiële kopers onze website www.botenscout.online.
Het magazine komen om de 2 maanden uit.
We hebben eerder op de Boot Holland en de Hiswa en in Gorinchem gestaan.
We zijn een leuke gezellige team en doen ons best om uw boot snel te verkopen!
We zijn geen makelaar en berekenen geen percentage bij verkoop en wij incasseren niet.
Onze bedragen zijn eenmalig en inclusief btw.
Stefanie Harpal, oprichtster

COLOFON

Adverteren?

info@botenscout.online

- 6 maanden magazine Botenscout + 6 maanden online op
www.botenscout.online + homepage + op de Hiswa:
met een standaard kleurenfoto: € 50,- eenmalig of
met een grote kleurenfoto: € 75,- Kleine coverfoto 6 maanden magazine Botenscout: € 30,- eenmalig
- Hele pagina particulier: € 45,- voor 4 maanden (= 2 edities)

06-17708562
www.botenscout.online
Directie:
Stefanie Harpal

Zakelijk adverteren?

Vormgeving en realisatie:

- 1 pagina voor voor 6 maanden (3 edities) € 150,- eenmalig
- Achterkant Cover (beschikbaar vanaf okt 2022) voor € 150,- eenmalig voor
3 edities ( 6 maanden)
- Uw bedrijfslogo op de cover: € 85,- per editie
- Meerdere boten online plaatsen voor 6 maanden botenscout.online +
homepage voor € 30,- per boot

Abonnementen, bewijs-

Contact
Per email info@botenscout.online of bel naar 06-17708562
Geef uw emailadres en telefoonnummer door. Wij nemen contact met u op.

Vandaag aanmelden? Vanavond online!
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MOOIE ECHTE HUMMEL LEMSTERAAK ROOFUITVOERING DE BOER ONTWERP

Mooie Hummel Lemsteraak ontwerp de Boer goede sterke Volvo motor , boegschroef , hydr. Maststrijk en stuurwiel teakdekken , alles
opnieuw nagelopen, veel zeilen top lemsteraak veel slaapplaatsen
etc, wegens aanschaf motorboot verkopen wij deze lemsteraak aanbetaling met termijn betalingen is mogelijk inruil onroerend goed met
bijbetaling is ook bespreekbaar.

Mogelijke inruil van ander motorschip en of vakantiehuis met bijbetaling, aanbetaling en rest in termijnen bespreekbaar

STELLA MARIS WERFGEBOUWD MOTORJACHTJE

Loa 10.30 meter Breedte 2.70 Diepgang 0.90 meter.
Motor 4 cilinder Peugeot Marine 40 pk met velvet keerkoppeling

koelkastje , marifoon 2 stuks, dieptemeter tv radiosetje.
leuke keuken, dinette, slaapbank en achterkajuit, 1 kledingkast en
een onderwater toilet, stahoogte in voorroef en stuurhut , electrische
ankerlier, dubbele besturing, rubber bijbootje, heeft een vetus boegschroefje , maar dat heeft een defect.
Het scheepje staat net op de kant en is afgespoten, gezellige boot,
we zijn er overal mee naar toe geweest.
Reden voor verkoop, wij hebben een grotere.
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POLARIS MANTA GLS 860 “OSIRIS” ZEER GOEDE STAAT!
Polaris Manta GLS 860 in uitermate goede staat ofwel Topstaat.
Een extreem goed onderhouden schip waar niets meer aan hoeft te
worden gedaan. Kompleet uitgerust en ideaal om met meerdere personen mooie lange tochten mee te maken. Door de geringe doorvaarthoogte ook ideaal voor de binnenwateren in Frankrijk. Een
plaatje van een schip en moet echt worden gezien !
Er is ruimte aanwezig om verdere navigatieapparatuur in te bouwen

of te monteren.
Voor een bezichtiging of informatie kunt u bellen met Maarten Baggermans – 0627511803

KLASSIEK S-SPANT MOERMAN ZEELANDIA 29
Mooie stoere complete Moermans Zeelandia 29 stalen S-spant met
stalen bovenbouw in goede staat.Veel vernieuwd: zeilen, verfsysteem, electra, toilet, dekluik, ramen etc.
Laatste jaren veel verbeterd en vernieuwd, zeilen, OW toilet, keerkoppeling, dieptemeter, log, windmeter, sprayhood. Je kunt het schip
zeer goed alleen zeilen.
De boot is door de vorige eigenaar voorzien van een zwaar tuig en
aluminiummast.
Vanaf de dinette kun je door de karakteristieke ramen ook zien wat er
om je heen gebeurt.
In 2004 is de romp gestraald en het hele schip voorzien 2K

verfssyteem. Het onderhoud hieraan is daardoor minimaal.
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LEUKE MOTORBOOT MET OPEN ZELF LOZENDE KUIP
Te koop leuke motorboot met open zelf lozende kuip .
Materiaal staal.
Lengte 10 meter .
Breedte 3,10.
Diepgang 1m
Motor is een OM 615 Mercedes verbruik 5 L per uur .
2x brandstof tank van 200 L.
2x 100 water .
Toilet ,kussens fontijnje drink waterpomp antifouling ,zinkanodes zijn

in 2019 vervangen .
Ligplaats Stavenisse
Voor verdere info 0613669420

CHRIS CRAFT CUTLASS 26 CAVALIER
De Blue Dolphin is een bijzondere “wooden” boot uit 1967 van de
werf Chris Craft (US). Gebouwd voor het sportvissen (marlijn). In
2016 zijn de romp en dekken volledig gerestaureerd. Van deze res-

tauratie is een uitgebreide foto reportage beschikbaar. Oorspronkelijke motoren zijn vervangen door 2 Isuzu diesel motoren van ieder 63
kW (85,6 pk).
Volledig vaarklaar maar de navigatie verlichting en enkele dashboard
meters dienen nog aangesloten te worden. Er zijn nog geen keuken
voorzieningen aan boord.
Een prachtige en zeldzame boot voor iemand die dit kan waarderen.
Graag alleen serieuze gegadigden.
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Gratis Magazine Botenscout.online
waar verkrijgbaar?

Gratis af te halen bij:
Primera Rotterdam
Noordmolenstraat 67
Stadhoudersplein 134D
Vlietlaan 35B
Wolphaertsbocht 3
Kleiweg 71
Burgemeester Baumannlaan 191
Groene Hilledijk 161B
Spinozaweg 281-283
Boek en Co
Wolphaertsbocht 37
Primera Den-Haag
Goeverneurlaan 664
Dierenselaan 97
Appelstraat 230
Ambachtsgaarde 176

16

Vakmanschap in scheepsmotoren en
technische installaties
In Fort Kudelstaart aan de Westeinder plassen bij Aalsmeer bevindt zich de scheepswerf van Marine
Service Aad van der Ploeg. Marine Service Aad van der Ploeg is volledig uitgerust om uw schip in
prima conditie te houden.Aan de steigers is er aanlegplaats voor schepen tot 15 meter lengte. Tevens is er een kraan aanwezig voor schepen tot 13 meter lengte of 25 ton.

Marine Service Aad van der Ploeg biedt u ouderwets vakmanschap in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhoud, reparatie en revisie scheepsmotoren
Hermotoriserng schepen
Inbouw en reparatie van boeg- en hekschroeven
Inbouw en reparatie van electrische installaties
Inbouw en reparatie van generatoren
Inbouw en reparatie van schroef- en schroefasinstallaties
Inbouw en reparatie van gasinstallaties
Onderwaterschipbehandeling
Staalwerk
Berging van schepen
Keuring van gasinstallaties
Technische aankoopkeuringen
Bemiddeling bij aan- en verkoop
Jachthaven en stalling

Kortom, hét adres voor allerlei technische problemen of, wat nog veel belangrijker is, voor ongestoord vaarplezier.
Voor problemen onderweg op een andere lokatie beschikt Marine Service Aad van der Ploeg over
zeer goed uitgeruste mobiele werkplaats.
Mocht u interesse hebben in een van de schepen op onze website, of vragen hebben over het onderhoud of de reparatie van uw schip, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Werkplaats:
Jachthaven ‘Fort’ Kudelstaart
Kudelstaartseweg 96
1433 GL Aalsmeer
Telefoon/Fax: 0297-345 748
Mobiel: 06-546 155 44
E-mail: aadvanderploeg@online.nl
w.marineservicevanderploeg.nl

