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Ceto Aquanaut Andante 438 AC

het vlaggenschip

8 - 10 personen

De Aquanaut Andante 438 AC is het nieuwste schip in de
vloot van Yachtcharter De Brekken. Onder de verhoogde
gangboorden kon extra ruimte gecreëerd worden. Het resultaat: meer bewegingsvrijheid, meer opbergruimte en meer
comfort. Aan boord zijn 4 cabines, 2 met 2-persoonsbedden
en 2 met 1-persoonsbedden. Door het ombouwen van de
dinette kunnen nog 2 slaapplaatsen gecreëerd worden. Dit
exclusieve motorjacht is daardoor geschikt voor 10 personen. De kombuis strekt zich uit over de volle breedte van het
schip en bevindt zich onder het hoge zonnedek. De gezellige
salon vormt samen met de keuken een eenheid. De grote
raampartij voor in het schip zorgt voor een weids uitzicht. Aan
boord zijn 2 toiletten en 2 douches. Op koude dagen zorgt
de centrale verwarming voor aangename warmte. Vanaf de
buitenbesturing heeft men niet alleen het dashboard in het
zicht, maar ook een schitterend uitzicht. Een 148 Pk sterke
dieselmotor zorgt voor een betrouwbare voortstuwing. Boegen hekschroef maken ook moeilijke havenmanoeuvres tot
kinderspel.
Technische gegevens:
Lengte over alles:
13,15 m
Breedte:
4,30 m
Hoogte boven waterlijn: 2,75 m
1,16 m
Diepgang:
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
800 l
Motor kW/PK:
107/148
Dieseltank:
1200 l
Verbruik:
~12 l/h

Boann Aquanaut European Voyager 1300

het ruime 3-etagen schip

6 - 8 personen

De Aquanaut European Voyager 1300 biedt veel ruimte op 3
niveaus. Met de overdekte gangboorden is dit schip een klasse apart. Kenmerkend zijn de klassieke lijnen en het interieur
dat niets te wensen over laat. Het schip is geschikt voor 6 tot 8
personen en beschikt over 3 cabines. Er zijn 2 tweepersoonsen 4 eenpersoonsbedden, 2 toiletten en een douche. De salon
gaat naadloos over in het achterdek, daardoor ontstaat er op
mooie dagen nog meer leefruimte. Vanaf het bovendek heeft
de kapitein een goed overzicht, terwijl voor de kok beneden
een volledig ingerichte keuken ter beschikking staat. Gasten
vermaken zich in de halfronde zitcombinatie in de salon die
zorgt voor een gezellig samenzijn. De dinette bevindt zich
naast de L-vormige keuken. Vanaf hier heeft men zicht op alles wat zich voor en naast het schip bevindt. Ook de techniek
laat niets te wensen over, want in het machineruim bevindt
zich een betrouwbare en spaarzame dieselmotor. Wanneer
het mogelijk lastig wordt, bieden de boeg- en hekschroef ondersteuning bij moeilijke manoeuvres.

Technische gegevens:
Lengte over alles:
13,15 m
Breedte:
4,35 m
Hoogte boven waterlijn: 3,25 m
Diepgang:
1,15 m
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
800 l
Motor kW/PK:
100/135
Dieseltank:
500 l
Verbruik:
~ 8 l/h

NOTUS Aquanaut 1200 Unico FA

de elegante kruiser

6 - 8 personen

De Aquanaut 1200 Unico FA is een imposant motorjacht en
maakt op het water altijd een goede indruk. Niet alleen kenners
bewonderen het elegante lijnenspel, wat harmonie uitstraalt
en zamen met de opbouw een mooi plaatje vormt. Het interieur heeft door zijn lichte notenhouten kleur een vriendelijke
uitstraling. Opvallend is ook de comfortabele leren bekleding
in de salon en bij de dinette. Aan boord bevindt zich een keurig
ingerichte keuken, alsmede 3 cabines met 2 tweepersoonsbedden en 4 eenpersoonsbedden waarvan 1 stapelbed. Verder beschikt het schip over een aparte douche en 2 toiletten.
Het schip is geschikt voor 6 tot 8 personen. Door de ombouw
van de dinette kunnen nog 2 extra slaapplaatsen gecreëerd
worden. De salon is zeer royaal. Het achterdek is voorzien
van een vaste bank en een tafel. De cabrioletkap biedt niet alleen bescherming tegen de wind en regen, maar ook tegen de
zon. Dubbele ramen, centrale verwarming en een extra goede
isolatie zijn verdere kenmerken van de Notus. Boeg- en hekschroef zijn standaard bij dit motorjacht en een sterke Perkins
dieselmotor maakt een vlotte vaart mogelijk.
Technische gegevens:
Lengte over alles:
12,30 m
Breedte:
3,90 m
Hoogte boven waterlijn: 2,70 m
1,10 m
Diepgang:
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
2 x 250 l
Motor kW/PK:
99/135
Dieseltank:
1200 l
Verbruik:
~ 8 l/h

NJORD Aquanaut Drifter 1050

met veel comfort

4 personen

Deze Aquanaut Drifter 1050 beschikt over 2 cabines, ieder
voorzien van een tweepersoonsbed, 2 toiletten en een douche. Een ideaal schip voor 4 personen die niet alleen van
comfort houden, maar ook van privacy. Bijna geen ander
type is zo compact en biedt gelijktijdig zoveel leefruimte.
Het beddengoed ligt al aan boord, nu alleen nog uw bagage
en levensmiddelen en uw vakantie kan beginnen. Dit schip
beschikt over een binnen- en buitenbesturing. De cabrioletkap op het achterdek laat zich, middels een rits, afsluiten.
Ook voor de weinig geoefende schipper is de Njord, dankzij
zijn compacte afmetingen, een ideaal schip. Goede vaareigenschappen zijn bij dit motorjacht – zoals bij alle schepen
van de werf van Aquanaut – vanzelfsprekend. Een sterke en
gelijktijdig geruisloze dieselmotor is het hart van het schip.
Boeg- en hekschroef zijn ook hier beschikbaar. De aanwezige verwarming maakt dat het seizoen aan bord aangenaam
vertroeven is.

Technische gegevens:
Lengte over alles:
10,60 m
Breedte:
3,50 m
Hoogte boven waterlijn: 2,90 m
Diepgang:
1,0 m
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
2 x 250 l
Motor kW/PK:
98/135
Dieseltank:
500 l
Verbruik:
~ 6 l/h

NEPTUNUS Aquanaut Unico 1000

niet alleen voor beginners

4 personen

De Aquanaut Unico 1000 beschikt over 2 cabines en is daarom uitermate geschikt voor 2 echtparen. Het schip beschikt
over goede vaareigenschappen en overtuigt daardoor ook
de geoefende kapitein. Gelijktijdig is de Neptunus een ideaal schip voor de beginnende watersporter, want het laat
zich door de ideale afmetingen en een boeg- en hekschroef
prima manoeuvreren. In de machinekamer zit een zuinige
dieselmotor. Aan boord zijn 2 toiletten en een douche. De
luxe salon nodigt uit om in te vertoeven en op het achterdek
kan men heerlijk uitwaaien. Dat is pas echt vakantie! Met de
gestroomlijnde cabrioletkap kan dit elegante schip zich prima vertonen. Ook hier behoort het beddengoed tot de standaarduitrusting. Het schip is geschikt voor de Nederlandse
binnenwateren en met voldoende ervaring mag men ook op
het IJsselmeer.

Technische gegevens:
Lengte over alles:
10,56 m
Breedte:
3,50 m
Hoogte boven waterlijn: 2,70 m
1,00 m
Diepgang:
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
300 l
Motor kW/PK:
67/92
Dieseltank:
300 l
Verbruik:
~ 5 l/h

OCEANUS Aquanaut Drifter CS 1000

compact en doordacht

4 - 6 personen

Deze Aquanaut Drifter CS 1000 is geschikt voor 4 tot 6
personen. Het compacte schip met doordachte indeling
verrast door veel leefruimte. Aan boord zijn 2 cabines met
ieder een tweepersoonsbed, alsmede een dinette die om
te bouwen is tot twee slaapplaatsen. Het sanitair bestaat
uit een toilet en een aparte douche. Het schip heeft alleen
buitenbesturing, daardoor is de salon heerlijk ruim. De open
keuken is voldoende uitgerust, wat bij een langer verblijf nodig is. Door de lage doorvaarthoogte van 2,48 mtr. kunnen
bovendien vele kleine waterwegen met lage bruggen bevaren worden. Ook dit schip is bij de buitenbesturing voorzien
van een elegante overkapping. Een krachtige dieselmotor
tezamen met een boeg- en hekschroef maakt aanleggen
vrij eenvoudig. Zodra u aan boord komt begint uw vakantie.
Ook hier behoort het beddengoed tot de standaarduitrusting. Inchecken, varen en genieten, dat is het levensmotto
van Yachtcharter De Brekken!

Technische gegevens:
Lengte over alles:
9,85 m
Breedte:
3,50 m
Hoogte boven waterlijn: 2,48 m
Diepgang:
1,00 m
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
300 l
Motor kW/PK:
40,5/55
Dieseltank:
400 l
Verbruik:
~ 4 l/h

AEGIR Aquanaut Drifter CS 1000

de gezellige

5 personen

Deze Aquanaut Drifter CS 1000 bied veel comfort en leefruimte. Zo is ook bij dit schip, net zoals bij de Oceanus, de binnenbesturing weggelaten. Een ruime salon, een dinette en een
uitgebreide keukeninrichting zijn de opvallendste kenmerken
van dit schip. Het beschikt over 2 cabines voor in totaal 5 personen. Één cabine met een tweepersoonsbed, de andere cabine biedt plaats aan 3 personen. Het sanitair bestaat uit een
douche en toilet. De Drifter serie van Aquanaut is erg populair
en overtuigend, niet op de laatste plaats door het mooie lijnenspel en de maritieme uitstraling. Het schip is makkelijk hanteerbaar en maakt in iedere haven een goede indruk. Dankzij
een uitstekende techniek en goede vaareigenschappen is dit
schip ook zeer geschikt voor de beginnende watersporter. Na
een uitgebreide instructie en eventueel een proefvaart kunt
u dit schip zeker besturen, temeer omdat een boeg- en hekschroef moeilijke havenmanoeuvres vergemakkelijken. Het
achterdek met stuurstand en de cabrioletkap biedt de bestuurder een schitterend zicht rondom en men heeft te allen tijde
zicht op het instrumentarium.
Technische gegevens:
Lengte over alles:
9,85 m
Breedte:
3,50 m
Hoogte boven waterlijn: 2,48 m
1,00 m
Diepgang:
Stahoogte:
1,95 m
Drinkwater:
300 l
Motor kW/PK:
40,5/55
Dieseltank:
400 l
Verbruik:
~ 4 l/h

AQUARIUS Aquanaut Drifter 950

het kleine ruimtewonder

5 personen

De Aquanaut Drifter 950 is het kleinste schip in de vloot van
Yachtcharter De Brekken. Over een lengte van 9,50 mtr.
wordt alles ondergebracht, wat voor een comfortabel verblijf
aan boord nodig is. Het schip beschikt over 2 slaapcabines, 1
met een tweepersoonsbed en 1 met 1 tweepersoons- en een
eenpersoonsbed, alsmede een douche en toilet. Een buitenen binnenbesturing zijn andere kenmerken voor dit compacte motorjacht. Naast een krachtige dieselmotor beschikt het
kleine ruimtewonder zelfs over een boeg- en hekschroef. Met
deze uitrusting lukken zelfs bij alle weersomstandigheden de
moeilijkste havenmanoeuvres. Daarom is de Aquarius een
uitstekend schip voor beginnende kapiteins. Een gezellige
salon en een goed uitgeruste keuken zijn vanzelfsprekend
bij dit schip. Ook ligt bij aankomst op de Aquarius het beddengoed al aan boord. Dankzij zijn lage doorvaarthoogte kan
men met dit schip ook de waterwegen bevaren die voor de
meeste grote schepen taboe zijn.

Technische gegevens:
Lengte over alles:
9,60 m
Breedte:
3,30 m
Hoogte boven waterlijn: 2,45 m
Diepgang:
0,90 m
Stahoogte:
2,00 m
Drinkwater:
2 x 250 l
Motor kW/PK:
67/92
Dieseltank:
500 l
Verbruik:
~ 5 l/h

Wij staan voor kwaliteit!

Onze pluspunten:

Yachtcharter De Brekken is lid van de HISWA,
de brancheorganisatie van de Nederlandse
watersportbedrijven.

• Grote Aquanaut vloot.
• Alle schepen zijn in perfecte toestand.
• Zuinige dieselmotoren zijn standaard.
• Beddengoed is reeds aan boord.
• Alle motorjachten hebben boeg- en hekschroef.
• Eigen reparatie- en serviceafdeling.
• Eigen jachthaven met supermarkt en restaurant.
• Parkeerplaatsen op een afgesloten terrein.
• Lemmer is de poort naar Friesland en Overijssel.
• De mooiste vaargebieden liggen binnen hand
bereik.
• Professionele aanwijzing met proefvaart.
• IJsselmeer toegestaan met kennis van vaargebied en ervaring.

Dat betekent voor u als huurder, dat u alleen
maar te maken krijgt met de consumentvriendelijke HISWA-huurovereenkomst. Dat
geeft een grote zekerheid, want uw rechten
en plichten staan daarin helder en duidelijk
omschreven.
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Yachtcharter De Brekken B.V.
Brekkenweg 10
NL-8531 PM Lemmer
Tel. +31 (0)514 56 44 11
Fax: +31 (0)514 56 42 95
www.brekken.nl
info@brekken.nl

