
Beute Scandinavian Yachts heeft zich 
gespecialiseerd in Scandinavische jachten 
en andere jachten in het hogere segment. 
Een bedrijf waar het draait om u als klant 
en een correcte service. Wij hechten veel 
waarde aan persoonlijke aandacht en 
een goede communicatie met de klant. 
Een modern bedrijf met een reputatie 
van kwaliteit, waarbij u als klant een 
goed gevoel heeft om uw kostbare bezit 
uit handen te geven. Zelf zijn wij ook 
fanatieke zeilers en verstaan de taal die 
onze klant spreekt. Het nakomen van onze 
afspraken is standaard en ontzorgen is ons 
vak.

Waar draait het bij Scandinavian Yachts 
om:

• doen wat wij beloven
• persoonlijke aandacht
• werken met vaste offertes
• in een klein en enthousiast team
• met veel ervaring en kennis
• full service bedrijf, alles onder één dak

Kortom het ontzorgen van de 
jachteigenaar.

VOORLIEFDE VOOR HET PURE ZEILEN 

ADRES:

TELEFOON:

WEBSITE:

E-MAIL:

SUDERSÉLEANE 13

8711 GX WORKUM

+31 (0)515-542108

WWW.SCANDINAVIANYACHTS.NL

INFO@SCANDINAVIANYACHTS.NL



ZOALS U ZIET KUNNEN WE U EEN COMPLEET PAKKET BIEDEN OM UW JACHT IN TOPCONDITIE TE HOUDEN 

Rob Beute,
de motor van het bedrijf. Een gedreven man, 
die in alle facetten van de watersport zijn kennis 
heeft opgedaan. Hier maakt hij gebruik van om 
u een zorgeloos vaarseizoen te kunnen geven. 
Rob werkt zelf volledig mee bij alle technische 
werkzaamheden binnen het bedrijf. Het spuiten 
van de jachten doet Rob zelf. Daarnaast houdt 
hij zich bezig met het kranen, de planning, het 
maken van de offertes en de verkoop.

Anita Beute,
de spil binnen het bedrijf. Zij doet de 
administratieve kant zoals, de contacten met 
de klant, onderhouden van de website en 
de financiële administratie. Dit is de basis 
om alles rondom uw jacht in goede banen te 
leiden. Anita zorgt er tevens voor dat een jacht 
dat in de verkoop is onder de aandacht komt 
van de potentiële koper.

• Winterstalling zowel binnen als buiten.
• Kranen tot 20 ton.
• Verkoop en bemiddeling van jachten.
• Spuitwerk van rompen, dekken of masten.
• Schadeherstel en reparatie van gelcoat, inclusief eventuele afwikkeling met de                     
   verzekeringsmaatschappij.
• Reparatie, onderhoud en refit in de ruimste zin van het woord.
• Inbouwen of vervangen van bijvoorbeeld scheepsmotoren, lieren, kachels en koelunits.
• Vervangen of aanpassen van elektrische systemen en inbouwen van apparatuur.
• Reparatie en vervangen van teakdekken, stootlijsten en allerhande hout- en lakwerk.
• Het verzorgen van uw zeilen, buiskappen, kuiptenten en het lopend want.

WIJ RICHTEN ONS OP DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

Eén van onze specialiteiten is het spuiten van jachten. Of het 
nu gaat om de romp, opbouw, mast of giek, u kunt van ons een 
perfect resultaat verwachten. Zelfs het spuiten van een jacht in 
meerdere kleuren is een optie. Rob is een zeer ervaren spuiter 
en verzorgt alle spuitwerk zelf. Laat u adviseren over de vele 
mogelijkheden. Dat doen wij graag voor u.

Geef uw jacht een eigen gezicht, er is meer mogelijk dan u 
denkt!

Mocht u schade hebben aan uw jacht, ook dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. Indien gewenst verzorgen wij voor u dan ook de 
gehele schadeafwikkeling met de verzekeringsmaatschappij.

Scandinavian Yachts richt zich op de verkoop en 
bemiddeling van zowel gebruikte als nieuwe jachten. Op 
basis van uw wensen zoeken wij het juiste jacht voor u of 
zoeken de juiste nieuwe eigenaar voor uw huidige jacht. 
Onze verkoop benadering onderscheid zich sterk ten 
opzichte van een gemiddelde makelaar. Het is voor ons 
erg belangrijk dat zowel de huidige als nieuwe eigenaar 
tevreden ons bedrijf verlaat. Wij verkopen niet alleen een 
jacht, onze insteek is om een langdurige relatie met de 
klant aan te gaan. Het verlenen van service stopt niet bij 
de verkoop, ook na de verkoop blijven wij service leveren. 
U kunt altijd bij ons terecht met al uw vragen. Door onze 
ervaring en kennis kunnen wij een nauwkeurige inschatting 
maken van de onderhoudsstaat van jachten.

Scandinavian Yachts biedt u de mogelijkheid van zowel binnen- 
als buitenstalling. Wij beschikken over een 20-tons botenlift met 
mastenkraan en een botenkar voor het optimaal verlenen van 
service aan uw jacht. Wanneer de jachten uit het water komen 
worden ze van buiten geheel schoongemaakt. De jachten in de 
binnenstalling worden afgedekt met folie.

Wij verzorgen in deze periode al het onderhoud en reparaties aan 
uw jacht. Met als doel dat uw jacht in het voorjaar weer op tijd 
klaar is voor de start van een nieuw zorgeloos vaarseizoen.

SPUITWERK, GELCOAT REPARATIE EN LAKWERKZAAMHEDEN 

VERKOOP en bemiddeling

winterberging

VOORLIEFDE VOOR 
HET PURE ZEILEN

ONTZORGEN DAT DOEN 
WIJ GRAAG VOOR U

Rob en Anita komen beiden uit een ondernemersgezin en het ondernemen zit hen dan ook 
in het bloed.Met een klein en enthousiaste team kunnen wij alle onderhoud aan uw jacht 
verzorgen. Wij werken samen met een vast aantal leveranciers om u de best mogelijke 
kwaliteit te bieden. Door een goede samenwerking, met door ons met zorg geselecteerde 
leveranciers, kunnen wij ook een complete refit van uw jacht prima uitvoeren.

Voor verdere informatie kijk op www.scandinavianyachts.nl


