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e-book
Dit e-book geeft u allehande informatie over Jachtcentrum Dintel-
mond. Alle ins en outs het prachtige vaargebied. Wetenswaardig-
heden over steden, dorpjes en stadjes. Verhalen van watersporters. 

Dit e-boek heeft elke 3 maanden een nieuwe uitgave met steeds 
meer informatie 
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JACHTCENTRUM
DINTELMOND
Jachtcentrum Dintelmond, de ideale locatie voor watersport, zomer 
en winter. De prachtige locatie en centrale ligging van Jachtcentrum 
Dintelmond biedt u een fantastische uitvalsbasis voor een uitgebreid 
vaargebied in Brabant, Zeeland en de Noordzee. Daarnaast heeft het 
Jachtcentrum een totaalpakket aan dienstverlening: o.a. ruime ligplaat-
sen, binnen en buiten stalling, onderhoud en reparatie van uw jacht.



DAAROM
JACHTCENTRUM

DINTELMOND!
Centraal gelegen tussen Zeeland, Brabant en Zuid Holland. De jacht-

haven biedt een fantastische uitvalsbasis voor meer dan 30 steden, 

stadjes en dorpen. Zowel op zoet en zout water. Stilstaand of met ge-

tijdestroom. Het vaargebied is groot en ruim en bij ieder type weer kan 

men genieten van het varen, van de natuur en mooie bezienswaardig-

heden. En houdt u van avontuur? Een rondje Noordzee op verschillende 

manieren ligt allemaal binnen handbereik. We mogen met trots zeggen, 

Jachtcentrum Dintelmond ligt centraal tussen een van de meest afwis-

selende vaargebieden van Nederland.

Jachtcentrum Dintelmond biedt 330 ligplaatsen 

in Dinteloord, aan de rand van Zeeland voor 

boten van diverse afmetingen te huur aan. 

Jachten tot en met 16 meter kunnen bij ons 

terecht voor een vaste, goedkope ligplaats. 

Met alle benodigde faciliteiten om uw boot tip 

top in orde te houden. Deze faciliteiten zijn te 

gebruiken voor iedereen, vaste gasten en pas-

santen. De haven is 365 dagen per jaar open. 

Jachthaven Dintelmond biedt binnen en buiten 

stalling. Zo kunt u 365 dagen per jaar van uw 

jacht genieten in een van de meest geoutilleer-

de Jachthaven van zuid Nederland. En wilt u na 

een heerlijke vaartocht of werkzaamheden aan 

uw boot genieten van een heerlijke lunch of 

diner? Ons restaurant staat voor u klaar.



Jachtcentrum Dintelmond biedt 330 ligplaatsen 

in Dinteloord, aan de rand van Zeeland voor 

boten van diverse afmetingen te huur aan. 

Jachten tot en met 16 meter kunnen bij ons 

terecht voor een vaste, goedkope ligplaats.

Vorstvrije winterstalling voor uw boot, binnen 

in geïsoleerde, vorstvrij verwarmde hallen en 

uiteraard alle mogelijkheden om aan uw jacht 

te werken. Ook op de wal buiten kunt u uw 

jacht laten plaatsen. Professioneel op een bok 

geplaats en weggezet zodat u in het voorjaar 

ook weer snel te water kan en weer kunt ge-

nieten van onze prachtige omgeving.

Alle denkbare faciliteiten om uw boot vaarklaar 

te maken en te houden zijn op het Jachtcen-

trum aanwezig. Van onderhoud aan uw motor 

tot het leveren van een mooie buiskap. Van een 

kleine reparatie tot complete osmose behande-

ling. Kijk naar ons totaal overzicht.



• Centraal gelegen jachthaven in zuid Nederland

• Fantastisch variërend vaargebied

• Altijd kunnen varen

• Varen op zoet en zout water

• Steden, stadjes en dorpjes

• Veel bezienswaardigheden

• Mooie natuurgebieden

• Ankerplaatsen

• Goed geoutilleerde jachthaven met veel denkbare diensten

• Alles net onderhouden

• Veilige haven met stroom water en wifi

• Heerlijke douches

UW PLEZIER



Jachtcentrum Dintelmond 

is opgericht in 1976. Een 

kale vlakte waar nog veel 

stond te gebeuren. Vanaf 

2001 tot 2011 maakt de 

Jachthaven een stevige 

groei door. Het wordt een 

uniek centrum waar veel 

watersporters veel plezier 

aan beleven. Vanaf 2011 

wordt het jachtcentrum 

nog verder uitgebreid 

met nieuwe hallen en 

faciliteiten. Ieder jaar 

wordt er geïnvesteerd en 

ontwikkeld om er voor te 

zorgen dat u steeds weer 

een fantastische beleving 

ervaart. Dat is ook onze 

missie; Een van de best 

geoutilleerde Jachthaven 

van zuid Nederland zijn, 

midden in een van de 

mooiste vaargebieden van 

Nederland.

UW JACHTCENTRUM



• Een uitstekend beveiligd terrein. Er is dag en nacht toezicht en het terrein wordt met een hek gesloten.

• KPN Hotspots waarmee u draadloos kunt internetten.

• Vaste en stabiele drijvende steigers met drinkwater- en elektriciteitsaansluitingen.

• Handige karren voor het transport van uw scheepsattributen

• Botenlift (25T max.) voor het hijsen van schepen (evt. met staande mast)

• Mastenladder voor het veilig afmasten of voor reparaties aan de masttop tot 17 meter boven water.

• Winterberging binnen of buiten op de wal. Uw keus!

• Stabiele bokken op maat van uw schip.

•  Modern douche-, was-, toiletgebouw met gehandicapte voorziening en wasserette met warm en koud 

stromend water en groente- en afwasgelegenheid Speciale baby was- & douchegelegenheid.

• Trailerhelling voor bijbootjes en vis-en roeiboten

• Een technische dienst

• AED defilibrator te vinden bij het sanitair gebouw

FACILITEITEN



Voldaan terug van een weekend op het water. Of een clubtocht met 

uw vereniging. Of gewoon op zoek naar een gezellig restaurant om te 

genieten van een gezellige Royal High Tea? Bij Restaurant Dintelmond 

bent u aan het juiste adres… Reserveren is mogelijk via de website, per 

e-mail of telefonisch.Borrelen, hapjes of iets anders lekkers voor een 

geslaagde middag of avond?

Jachtcentrum Dintelmond is de locatie voor het 

gelijknamige restaurant: Restaurant Dintel-

mond. Voorheen was het restaurant gevestigd 

op het water, maar sinds enkele jaren heeft het 

restaurant een vaste plaats aan wal.

In de loop der jaren heeft Restaurant Dintel-

mond een aantal veranderingen ondergaan, 

waaronder het plaatsen van een tweede en 

derde terras, terrasoverkapping, barbecuegele-

genheid en diverse loungezitjes.

Keuken geopend:

Maandag gesloten

Dinsdag gesloten

Woensdag 11.00uur tot 20.00uur

Donderdag 11.00uur tot 20.00uur

Vrijdag 11.00uur tot 21.00uur

Zaterdag 11.00uur tot 21.00uur

Zondag 11.00uur tot 20.00uur

RESTAURANT
DINTELMOND

Restaurant Dintelmond



Naast hoogwaardige osmosebehandeling heeft 

Newpoint Moverbo ook een reputatie op het ge-

bied van hoogwaardige schadeoplossingen. Ne-

wpoint Moverbo werkt daarbij met de allerbeste 

epoxy- en andere 2-componenten-materialen. 

Wij kiezen te allen tijde voor de meest sterke 

en constructieve oplossing. De snelle en zwakke 

oplossing van plamuur is bij Newpoint Moverbo 

geen optie. Inmiddels hebben we talloze repara-

ties uitgevoerd. Van een subtiele lakschade tot 

de grotere aanvaringsschade met ingewikkelde 

reparaties tot gevolg. Door veel ervaring en opti-

male technische knowhow heeft Moverbo altijd 

de oplossing in huis bij problemen van construc-

tieve én cosmetische aard.

Zo goed als elk onderwater-
schip wordt voorzien van een 
van de vele soorten antifou-
ling. Newpoint Moverbo heeft 
een jarenlange ervaring in 
de behandeling van onder-
waterschepen. Bij grote en 
kleine problemen wordt ons 
advies gewaardeerd door 
eigenaren van schepen, ook 
door de expertise wereld. 
Door onze kennis en kunde 
inzake verwerking en levering 
van de diverse antifoulings 
leveren we een bijdrage aan 
uw vaarplezier.

OSMOSE? 
Osmose verzwakt uiteindelijk 
het laminaat.
Alle polyester schepen zijn in 
principe gevoelig voor osmo-
se. Dit komt door de aanwe-
zigheid van 3 elementen die 
zorgen voor de uiteindelijk 
osmotische werking: water, 
een in water oplosbare stof 
(polyesterhars) en een zoge-
noemd selectief membraamfil-
ter (in dit geval gelcoat of een 
coatingsysteem).

Bij osmose dringt water van 
buiten langzaam door de 
gelcoat of coating van in het 
water liggende schepen. De 
ingesloten watermoleculen 
blijven in de door lucht inslui-
ting ontstane holte van het 
laminaat zitten, brengen de 

hydrolyse op gang en lossen 
dan de daarin aanwezige stof-
fen op. Door de osmotische 
werking trekt deze oplossing 
weer meer water in de holte.

De holte komt onder druk en 
de oplossing wordt groter dan 
de holte kan bergen, waar-
door vervolgens een blaas 
ontstaat, het uiterlijke ken-
merk van onze osmose. Per 
slot van rekening is vloeistof 
niet samendrukbaar. Wanneer 
de druk verder oploopt zal 
de blaas barsten. Zo ook de 
dieper liggende blaasjes, welke 
schade aanrichten door dela-
minatie, het uiteen scheuren 
van het laminaat.

Jachtmakelaardij
Newpoint Moverbo is een 
full service jachtmakelaardij, 
gespecialiseerd in bemiddeling 
van gebruikte zeil- en motor-
jachten met een gemiddelde 
lengte tussen de 20 en 65 
voet. Newpoint Moverbo is 
uw zakelijk aanspreekpunt in 
de watersport. Wij organiseren 
de aankoop en/of verkoop 
van uw kostbare bezit. Tevens 
geven wij als jachtmakelaar u 
deskundig advies over diverse 
verzekeringsmogelijkheden, 
scheepsfinancieringen, onder-
houdswerkzaamheden, trans-
port van uw jacht in Europa en 
professionele deliveries.

Newpoint Moverbo is ook 
de officiële dealer/impor-
teur voor Fountaine Pajot 
voor in Nederland. 

Motoronderhoud, win-
terklaar maken of een 
probleem met uw motor?
Of het nu gaat om motoron-
derhoud, reparaties of het 
winterklaar maken van uw 
motor. Dan bent u ook bij 
Newpoint Moverbo aan het 
goede adres. Door jarenlange 
ervaring in de watersport is de 
benodigde ervaring opge-
bouwd om de meest voorko-
mende technische werkzaam-
heden te verrichten aan het 
hart van uw schip.
Verder werken wij veel samen 
met specialistische bedrijven 
in regio om de andere meer 
specifieke problemen op te 
lossen. Het voordeel voor u als 
klant is dat er maar één aan-
spreekpunt is. Een complete 
ontzorging!

Full-Service
Op elk vlak van onderhoud 
kan Newpoint Moverbo u van 
dienst zijn. Of het nu gaat om 
inbouw van apparatuur, het 
schoonhouden van uw schip 
of de complete winterstalling 
voor u verzorgen. Wat is er nu 
idealer dan dat u op 1 septem-
ber uw sleutels van uw schip 
inlevert met de vraag of ze op 

1 april weer compleet vaarklaar 
kan liggen voor het nieuwe 
seizoen. We nemen de complete 
zorg uit handen.

Of een compleet nieuwe 
look? Reclame doeleinden? 
Boat-Wrapping maakt dit alle-
maal mogelijk.

Newpoint-Moverbo

NEWPOINT
MOVERBO



Van Weijen Maritime is sinds 1999 actief in 

het reconditioneren van motor- en zeiljachten. 

Vanaf 2009 zijn wij gevestigd op het terrein van 

Jachtcentrum Dintelmond, waar wij beschikken 

over een hal van ca. 1000 m2 en alle benodigde 

faciliteiten om schepen tot 18 meter / 30 ton te 

stallen en te onderhouden. Productkennis samen 

met uitstekende machine’s en perfecte materi-

alen zorgen ervoor dat wij uw schip in optimale 

conditie brengen en kunnen houden.

Wij beschikken over ruim 
1000m2 binnen stalling. Deze 
loodsen worden zowel in de 
zomer als winter aangeboden. 
In de winter is er een full ser-
vice concept, in de zomer een 
concept met te waterlating op 
afroep.

Cleaning
Wij hebben voor ieder schip 
het juiste product voor opti-
male glans en bescherming 
van gelcoat of lak. Ervaring 
en productkennis zorgen voor 

VAN WEIJEN 
MARITIME

een langere levensduur, een 
mooi resultaat en een nog 
betere beleving.

Schadeherstel
U kunt bij ons terecht voor alle 
vormen van polyester schade. 
Wij repareren alle glasve-
zel versterkte polyester en 
brengen de gelcoat weer op 
kleur. Wij gebruiken alleen top 
materialen. Daarnaast hebben 
wij goede samenwerking met 
experts en verzekeraars.

Reinigen en beschermen 
van boot kappen en zeilen
Wij zorgen dat uw kappen ge-
reinigd worden op een manier 
dat er geen krimp ontstaat. 
Na drogen worden de kappen 
geïmpregneerd en vuil- en 
waterafstotend gemaakt.

Van Weijen Maritime



Hierbij bieden wij aan; het 
toch luxe schip Zuiderzee. 
Ideaal om met een gezelschap 
comfortabel een dag door te 
brengen op het water. Een-
maal van de kant zult u geen 
last hebben van de dagelijkse 
sleur. De rust van het water 
stemt al gauw tevree. Vissen 
of een praatje kan nu in alle 
rust gebeuren. Mobiele tele-
foons en ontevreden klanten; 
u bent even niet bereikbaar.

Het culinaire gebeuren is onze 
grote troefkaart. Klachten 
hierover heeft de schipper in 
25 jaar nog nooit ontvangen. 
Dit hebben we dan ook zelf in 
de hand, in tegenstelling tot 
de visvangst en natuurlijk het 
weer.

Hengels en aas, alles is te 
regelen om prima te kunnen 
sportvissen op zoutwater.

Gewoonlijk ligt de Zuiderzee 
in de Visserijhaven te Bruinisse 

rond 8 uur ’s ochtends op u te 
wachten, waarna we uitvaren 
richting Oosterschelde. De 
schipper vaart daar inmiddels 
al weer een 25 jaar rond. Elke 
uitvaart probeert hij weer zijn 
best te doen, want ook op het 
water is een tevreden klant 
goud waard.

Rond half 4 zullen we weer 
aankomen in de haven, hope-
lijk voldaan.

SPORTVISSEN
Voor de fanatieke liefhebbers van sportvissen, is 

er een chartermaatschappij gevestigd, die een ac-

tieve vaartrip tegemoet willen gaan. Of het nu op 

groot water is of op de binnenwateren, een unie-

ke ervaring die nu mogelijk is. Even lekker een 

praatje maken of rustig vissen kan allemaal. Zelfs 

hengels en aas kunnen voor u geregeld worden.

Overigens ook mogelijk om 
als normale charter te huren 
waarbij een team van schip-
per, kok en matrozen klaar 
staan voor een ideale rond-
vaart of bestemmingsvaart. 
De formule voor een ideale 
dag uit. Daarnaast is het ook 
mogelijk de crew voor langere 
periode te huren en daarmee 
een grotere route af te leggen. 
Dit allemaal onder uitsteken-
de culinaire omstandigheden 
want een goede kok, die vaart 
met u mee.

In de maanden december, 
januari en februari wordt er 
gevist op de Grevelingen, 
veelal vanuit Brouwershaven. 
Wijting en steenbolk laten zich 
daar dan redelijk vangen, in 
tegenstelling tot de Ooster-
schelde in die maanden.

Kortom, wij willen u graag een 
dagje maritiem verwennen!

Tot ziens op de Zuiderzee!

Sportvisserij Zuiderzee



Bent u op zoek naar een nieuwe buiskap of cabriotent? Of naar nieuwe 

huiken en/of hoezen voor uw schip? Kies dan voor zeilmakerij Rikkers in 

Heijningen! Ons vakmanschap uit zich in fraai gelijnde buiskappen en zeer 

gedetailleerde afwerking. Omdat wij enkel hoogwaardige materialen ge-

bruiken, hebben onze producten een lange levensduur. We houden reke-

ning met uw persoonlijke wensen. Extra’s zoals handgrepen, telefoonzakje, 

steunen en/of grijpstroken zijn dan ook geen probleem!

Zeilmakerij Rikkers

Zeilmakerij Rikkers uit Heijnin-
gen heeft veel ervaring met 
het maken van boottenten 
voor zowel zeil- als motorjach-
ten. Vrijwel ieder merk en type 
hebben wij al van een nieuwe 
tent mogen voorzien. Vanuit 
onze vestiging in Heijningen 
(Dintelmond), leveren wij voor 
iedere klant op maat gemaakt 
vakwerk! Wij komen voor de 
werkzaamheden bij u langs 
op de haven (ook in Belgie) 
of u kunt uw boot als passant 
aanmeren gedurende de 
werkzaamheden.

MAATWERK 
ZEILMAKERIJ

U kunt bij ons onder andere 
terecht voor bijvoorbeeld een:

• Afdekhoes
• Buiskap
• Cabriotent
• Kuiptent
• Maindrop
• Rolfok
• Zeilhuik
• Wintertent

Industrie & pretpark
Wij hebben veel klanten in de 
industrie en pretparken, grote 
afmetingen of technische 
oplossingen zijn ons bekend. 
Met onze kennis, ervaring, 
machinepark en ruime werk-
plaats gaan wij graag uitda-
gingen aan. Ons buitenteam, 

met veel ervaring denkt graag 
met u mee voor een mooie 
oplossing voor uw probleem. 
Zij zijn in het bezit van alle 
certificaten/diploma’s om vei-
lig te werken en heftrucks en 
hoogwerkers te bedienen.

Zeilmakers met ervaring en 
techniek:
De zeilmakers van zeilmakerij 
Rikkers hebben vele jaren 
ervaring. Wij meten met onze 
3d meetapparatuur de maten 
voor het project op. Met 
autocad wordt er een ontwerp 
voor u gemaakt, en dit wordt 
omgezet naar een patroon, 
wat onze CNC snijtafel 
uitsnijdt. Hierna gaan wij de 
patroondelen verwerken dmv 

Engelse stiknaden. Door onze 
langjarige ervaring, gecom-
bineerd met onze moderne 
apparatuur, is er een optimaal 
nauwkeurig resultaat met 
hoge afwerking.

Stoffeerderij:
Behalve voor het canvaswerk 
kunt u bij Zeilmakerij Rikkers 
ook terecht voor stoffering. U 
kunt hierbij denken aan:
• kussens
• matrassen

Huis en tuin:
Ook kunt u bij ons terecht 
voor diverse werken in en 
rondom uw huis, bijvoorbeeld:
• afdichting voor veranda’s
• raamzeilen
• daken van prieeltjes
• luifels
• UV werende schermen
• balkonschermen

Zeilmakerij Rikkers



BN jachtservice is officieel dealer van Yanmar. 

Omdat wij officieel dealer zijn bent u er van 

verzekerd dat er meer dan voldoende kennis 

aanwezig is om uw dieselmotor te onderhouden 

repareren of reviseren. Indien nodig kunnen we 

uw boot voorzien van een nieuwe motor. Alle 

service kunnen we ook leveren voor alle andere 

merken motoren.

Kop en Hekschroeven
Indien uw boot moeilijk te 
manoeuvreren is kunnen we 
een kop en/of een hekschroef 
voor u inbouwen. We hebben 
veel ervaring met zowel staal 
als polyester schepen.

Tuigage
Wanneer uw verstaging aan 
vervanging toe is kunt u ook 
bij BN jachtservice terecht. 
We kunnen verstagingen of 
relingdraden maken van 3 t/m 
8 mm dikte. Ook kunnen we 
voor u een rolfok installeren, 
omdat er een mastenladder 
aanwezig is kan dit bijna altijd 
met een staande mast. Moch-
ten al uw verstagingen ver-
nieuwd moeten worden dan 
kunnen we met deze masten-
ladder uw mast strijken.

BN Jachtservice

BN 
JACHTSERVICE



Jachtcentrum Dintelmond, de ideale locatie voor 

watersport, zomer en winter. De prachtige loca-

tie en centrale ligging van Jachtcentrum Dintel-

mond biedt u een fantastische uitvalsbasis voor 

een uitgebreid vaargebied in Brabant, Zeeland 

en de Noordzee. Daarnaast heeft het Jachtcen-

trum een totaalpakket aan dienstverlening: o.a. 

ruime ligplaatsen, binnen en buiten stalling, 

onderhoud en reparatie van uw jacht.

Bent u op zoek naar een jacht-
haven in Brabant, én in de 
buurt van het Deltagebied, die 
u van alle gemakken voorziet? 
Afgezien van de prachtige lo-
catie en centrale ligging biedt 
Jachtcentrum Dintelmond, 
onze jachthaven in Brabant, u 
ook nog eens een totaalpak-
ket aan dienstverlening aan. 
Zo kunt u op het terrein van 
onze jachthaven in de buurt 
van Dinteloord terecht voor 
ligging, stalling, onderhoud 
en reparatie van uw zeil- of 
motorjacht.

De jachthaven van Jachtcen-
trum Dintelmond is gelegen in 
Heijningen, nabij Roosendaal. 
Dit maakt het de enige jacht-
haven in Brabant die zo dicht 
bij het Deltagebied gelegen 
is. Onze jachthaven profiteert 

DAAROM  
JACHTHAVEN
DINTELMOND

zo van een centrale ligging op 
de grens tussen de provincie 
Brabant en het Deltagebied. 
Ook is de jachthaven uitste-
kend bereikbaar via de A59. 
Onze locatie is voorzien van 
meerdere maritieme diensten 
en faciliteiten, zeer prettig 
aanwezig op één terrein.

Het terrein wordt door ons 
beheerd en er staan bedrijven 
die onder andere de volgende 
diensten aanbieden:

• Restaurant
• Sportvissen
• Verhuur van ligplaatsen
• Reparatie en onderhoud
•  Koop en verkoop van 

jachten
•  Winterstalling binnen én 

buiten

Gasten en passanten
Voor gasten en passanten 
hebben wij een beperkt aantal 
ligplaatsen gereserveerd in 
onze jachthaven nabij Dinte-
loord, vlakbij het Deltagebied. 
U kiest uit een ligperiode per 
dag, per week of per maand. 
Als u langer in onze jachtha-
ven in Heijningen, nabij Din-
teloord, wilt verblijven, raden 
wij u aan om een jaarovereen-
komst af te sluiten.



Kantoor openingstijden

Het havenkantoor is geopend van:
dinsdag – zaterdag:
9:00 uur – 12:30 uur en 13:30 – 17:00 uur

April tot en met augustus is de haven ook geopend op zondag:
10:00 uur – 14:00 uur

Telefoon: +31 (0)167 522 894
E mail: info@dintelmond.nl

Technische Dienst

Voor al uw vragen staat Jachtcentrum Dintelmond paraat. Op 
ons havenkantoor is Jorien uw vaste aanspreekpunt. Zij kan u 
met alle mogelijke vragen verder helpen. Wanneer gewenst 
staat het team van Jachtcentrum Dintelmond paraat u te 
voorzien van technische hulpverlening. Daarbij zullen we u een 
passend advies geven en doorverwijzen naar een van de des-
kundige bedrijven op ons terrein. Op ieder gebied is een van de 
bedrijven gespecialiseerd waardoor wij u de beste hulp kunnen 
bieden. Zo hoeft u nooit op pad met uw schip of jacht maar 
kunt u gewoon in onze haven blijven.

HAVENKANTOOR
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1.  Havenkantoor
2.  Restaurant Dintelmond
3. Douches | Toiletten | Wasserette
4. Watertappunt milieustraat 
5. Sanitaire vuilwaterpomp
6. Trailerhelling 
7. Botenlift 25 ton
8. Mastenladder 17 meter
9.  Bilgenpomp en oliehoudend afval
10. Mastenberging
11. Afmeerplaats passanten
12. BN Jachtservice
13.  Toekomstige ontwikkeling
14. Toekomstige ontwikkeling
15. Overdekte verwarmde vorstvrije winterberging
16. Afvalcontainers boordafval | Glas | Karton
17.  Werkboxen
18. Winterberging buiten
19. Parkeerplaats
20. Van Wijen Maritime
21. Toekomstige ontwikkeling
22. MS Zuiderzee  
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Havenoverzicht      

Van toepassing zijn:
HISWA algemene voorwaarden betreffende verkoop, levering, reparatie en onderhoud.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam en zijn op ons kantoor verkrijgbaar.



BINNENKORT MEER!


