
Nieuwsbrief najaar 2011

Na een regenachtige zomer met veel wind lijkt het er op dat we toch nog een paar mooie dagen gaan
krijgen. Desondanks is de planning voor de winterstallling waarschijnlijk al gemaakt. De tijd is weer
aangebroken om ons klaar te maken voor onderhoud aan de boot en natuurlijk de zeilen!

Onderhoud  van uw zeilgarderobe

Ook uw zeilen, de motor van het schip tenslotte, hebben jaarlijks onderhoud
nodig Breng uw zeilen langs voor een wintercheck De prijs ligt tussennodig. Breng uw zeilen langs voor een wintercheck. De prijs ligt tussen
€45 en €150 per zeil afhankelijk van de werkzaamheden. Alle naden en
stiksels worden nauwkeurig nagelopen. Wanneer een grotere reparatie
uitgevoerd moet worden nemen wij contact met u op om een en ander te
overleggen. U bent na de wintercheck weer op de hoogte van de
technische staat van uw zeilen. Natuurlijk behoort zeilreiniging ook tot de
mogelijkheden. Uw zeilen weer in opperste staat en klaar voor het nieuwe
seizoen.

Skips Maritiem nieuw service punt in Friesland

SailSelect bestaat 6 jaar en is nog steeds groeiende

Hoewel de effecten van het economisch tij ook aan ons niet ongemerkt
voorbij gaan groeien wij nog steeds. Inmiddels heeft SailSelect diverse
vestigingen en servicepunten om u goed van dienst te kunnen zijn. Met
gepaste trots kunnen wij bovendien vermelden dat we onderhand meer dan
3000 zeilen hebben mogen leveren.

Skips Maritiem nieuw service punt in Friesland

Door samenwerking met Skips Maritiem heeft SailSelect nu ook
een servicepunt in het “hoge Noorden”. Vanuit de zeer ruim
uitgeruste jachthaven in Hindeloopen staan zij vanaf nu voor u klaar
voor service, reparatie en advies.

Er is een feestelijke presentatie van verschillende toeleveranciers
op zaterdag 8 oktober a.s. tijdens het HAVENFEEST 2011 in
Hindeloopen aanvang 11 uur Ook SailSelect is hier van de partijHindeloopen, aanvang 11 uur. Ook SailSelect is hier van de partij.

SailSelect op verschillende beurzen aanwezig

Het najaar is de tijd om beurzen te bezoeken en na te denken over
nieuw aan te schaffen zeilen. Dan weet u zeker dat er in het
voorjaar weer gevaren kan worden. Wij staan binnenkort met een
SailSelect stand op de volgende beurzen:

SailSelect - Uitdammer Dorpsstraat  35 - 1154 PS - Uitdam – Tel: 020 4031018 – www.sailselect.com – info@sailselect.nl

xxxxxxxxxxxxxx
Hanseboot Hamburg 29 oktober t/m 6 november 2011
Barcelona Intl Boatshow 5 november t/m 13 november 2011
Boot en Fun, Berlijn 18 nov t/m 27 november 2011
BOOT Dusseldorf 21 januari t/m 29 januari 2012 .


