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5,5 meter sloep 
met overkapping

•  Ligging Beach Resort Makkum 
 (Via IJsselmeer komt u op binnenwateren) 
•  Kan mee naar uw woning op park 
•  Maximaal 6 personen 
•  Minimale huur 1 dag 
•  Stabiele comfortabele sloep 
•  Geschikt voor IJsselmeer 
•  Diepere kuip, ideaal voor (kleine) kinderen 
•  Met cabrio kap en afdekkleed. 
•  Genoeg opbergruimte 
•  Hond in overleg 
•  Minimale leeftijd: 21jr 
•  Incl. 1 volle tank brandstof

4,5 meter open motorboot 
met zonnedak

•  Ligging Beach Resort Makkum
 (Via IJsselmeer komt u op de binnenwateren)
•  Kan mee naar uw woning op park
•  Maximaal 6 personen
•  Minimale huur 1 dag
•  Stabiele boot geschikt voor IJsselmeer
•  Met makkelijk inklapbare zonnedak
•  Genoeg opbergruimte
•  Hond welkom
•  Perfect voor vissen
•  Minimale leeftijd: 21jr
•  Incl. 1 volle tank brandstof

4,5 meter open elektrische 
sloep met zonnedak

• Direct op het binnenwater 
• Maximaal 6 personen 
• Minimaal halve dag te huur 
• Maximaal 1 dag te huur 
• Stabiele elektrische stille sloep 
• Met stuur 
• Praktisch ingedeeld/opbergruimte 
• Hond welkom 
• Perfect voor vissen/vogels spotten 
• Minimale leeftijd: 21jr 
• Mag NIET op het IJsselmeer

In overleg kan deze boot 

halve dagen gereserveerd

4,5 meter open sloep 
met zonnedak

• Direct op het binnenwater 
• Maximaal 6 personen 
•  Minimaal halve dag te huur 
•  Maximaal 1 dag te huur 
•  Stabiele sloep 
•  Met makkelijk inklapbare zonnedak 
•  Praktisch ingedeeld / genoeg opbergruimte 
•  Hond welkom 
•  Perfect voor vissen 
•  Minimale leeftijd: 21jr 
•  Buitenboord motor op handgas
•  Incl. 1 volle tank brandstof
• Mag NIET op het IJsselmeer

HOND INOVERLEG

HOND ISWELKOM

HOND ISWELKOM

HOND ISWELKOM

AL ONZE BOTEN ZIJN VAARBEWIJS VRIJ
De boten op deze pagina zijn alleen geschikt 
voor binnenwater waar ook de startlocatie is.
Perfecte boot voor halve dag of max 1 dag.
Reserveren voorkomt teleurstelling: www.zuidwaard.nl

AL ONZE BOTEN ZIJN VAARBEWIJS VRIJ
De boten op deze pagina zijn geschikt 
voor IJsselmeer en binnenwater.
Startlocatie: Villa Park: 
Beach Resort aan het IJsselmeer.
Reserveren voorkomt teleurstelling: www.zuidwaard.nl

Afhaallocatie:
Boerderij Het Groothof 1665
Papiermolenstreek 3
Achter boerderij parkeergelegenheid

Afhaallocatie:
Villa Park: 
Beach Resort Langezand 2b
Achter receptie gebouw is ons kantoor.
Voor receptie gebouw is 
parkeergelegenheid.

½ DAG €80

HELE DAG €115

½ DAG €80

HELE DAG €115

PRIJS VOOR GEHELE DAG €120
Check de website voor korting 

op meerdere dagen huren.

PRIJS VOOR GEHELE DAG €170
Check de website voor korting 

op meerdere dagen huren.



TEAM ZUIDWAARD HEET U OOK VAN HARTE WELKOM 
IN ONZE SHOWROOM.
U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

     Alles op het gebied van wakeboarden, waterski’s en funtubes
     Verkoop van nieuwe en gebruikte boten
     RIB’s
     Rubber/opblaasboten
     Vis/consoleboten
     Sloepen Alle merken kunnen aan u geleverd worden.
     Verkoop van nieuwe en gebruikte buitenboord motoren
     Inkoop van gebruikte boten / buitenboord motoren
     Alle soorten en maten boottrailers
     Onderhoud / Reparatie aan boot, motor of trailer
     Winterstalling / Jaarstalling (optie haal en breng service)
     Boottransport tot 2500 kg

Alle bijbehorende accessoires voor uw boot zoals: zwemvesten, navigatieverlichting, 
fenders, etc. zijn in onze shop verkrijgbaar om het geheel voor u zo compleet mogelijk 
aan te bieden.

NIEUWSGIERIG?
U bent van harte welkom in onze showroom aan de
Munniksplaat 17, 8754 HG te Makkum
+31 (0)515 232187
www.zuidwaard.nl

Prijzen onder voorbehoud. Zie voorwaarden op onze site.


