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Wie altijd al gedroomd
heeft van een eigen
zeilschip, die is bij Nautisch
Centrum Delfzijl aan het
juiste adres. Waarschepen
worden gemaakt met
houtepoxy, een natuurlijk
materiaal dat duurzaam
gekocht en gebruikt
wordt.

CUSTOM MADE I HOME MADE
Waarschip biedt die mogelijkheid.
In overleg kan het schip zo
afgeleverd worden zoals je zelfwilt.
Wil je zelfde kleur bepalen, dan kan
dat. Zelf aan de slag gaan met alle
onderdelen, zodat je aan iedereen
trots kunt zeggen dat dit echt jouw
project is geweest? Waarschip biedt
die mogelijkheid.

Een fantastische bijkomstigheid
is dat het materiaal zich door de
enonne sterkte uitstekend leent
voor boten waar hogere eisen aan
gesteld worden. Nautisch Centrum
Delfzijl bouwt, onderhoudt en
repareert alle typen Waarschepen. Je
kunt de beste service verwachten bij
de nieuwbouw of het onderhoud van
je eigen Waarschip.

TRADITIE
Elk type Waarschip is geheel
volgens de Waarschip-traditie ook
als bouwpakket te koop, met delen
van dit bouwpakket kun je een eigen
Waarschip moderniseren.

BOUWPAKKET
Maar wat is er nog mooier dan
het hebben van je eigen zeilschip?
Juist, het bouwen van je eigen
zeilschip.

OMBOUW & UPGRADE
Met de verschillende ombouwkits
is het mogelijk je Waarschip te
verlengen ofvan een modern
zeilplan en kiel te voorzien. Alle
delen zijn los verkrijgbaar, we
bespreken graag de mogelijkheden
voor de aanpassingen van
uw Waarschip. Uiteraard laat

•

Waarschip je niet achter met
alleen de onderdelen. De expertise
is bij hen aanwezig, dus als je
vragen hebt, dan helpen ze je.
Advies komt standaard mee bij de
ombouwpakketten.

ONDERHOUD, REPARATIE
EN STALLING
Nautisch Centrum Delfzijl is een
moderne, goed geoutilleerde
scheepswerf in de haven van
Farmsum, Delfzijl. De werfbestaat
uit twee grote scheepshallen. In
de oorspronkelijke hal worden de
Waarschepen en Hechtschepen
gebouwd, de nieuwe hal van 1250
m2 met deuren van 7 meter hoog is
voor (winter)stalling en onderhoud
van schepen.

MALLEN, TEKENINGEN EN
ONDERDELEN
Mallen, tekeningen en onderdelen
voor alle typen Waarschepen zijn
aanwezig, je kunt altijd terecht voor
advies en onderdelen voor reparatie.

KENNIS
Ook als je het onderhoud
(gedeeltelijk) zelf wilt uitvoeren ben
je bij ons aan het juiste adres. Er
kan voor ieder type Waarschip een
reparatiekit samengesteld worden,
zodat je met de juiste materialen
en met een goede handleiding zelf
je Waarschip kunt onderhouden.
Wij hebben alle kennis van het
vervangen van hechthouten delen
van een Waarschip .

