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Het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Het heeft u 

geleid naar dit unieke moment waarin u staat voor de aan-

schaf van uw eigen schip. Met een Aquanaut Drifter CS of  

Privilege kiest voor passie, vakmanschap en topkwaliteit. 

Ook uw schip wordt op onze eigen werf in waterstad Sneek 

met de hand gebouwd. Dit geeft meer vaarplezier, omdat 

het ook ruimte laat voor persoonlijke keuzes. Uw keuzes. 

Want welk model u ook kiest, u zult er altijd trots op zijn. 

Omdat u met een Drifter CS of Privilege kiest voor perfecte 

vaareigenschappen en een vormgeving en inrichting die van 

goede smaak getuigen. Uw eigen smaak!

Trots op de keuzes die u maakt
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Drifter CS Een multiknikspant jacht, met als voordelen: goede en 

comfortabele vaareigenschappen, degelijke constructie,veel binnen

ruimte en een gunstige diepgang. De eersteDrifter CS kwam in 1992 op 

de markt en was meteen een succes. Er zijn maar liefst 250 exemplaren van 

gebouwd. De Drifter CS is een doorontwikkeling. CS staat voor: Classic en  

Special. Een verwijzing dat al het goede behouden is en het 

model verbeterd is op details, zoals: een nog stiller, ruimer en  

lichter interieur, sportievere belijning en een nog hoger  

niveau van comfort en afwerking. De Drifter CS OK is 

een type met een open kuip. Door de verlaagde doorvaart

hoogte is dit schip ideaal in omgevingen met veel bruggen.  

Elke Drifter CS kenmerkt zich door een stoer uiterlijk,  

degelijke bouw, grote praktische bruikbaarheid en zee waardige mo

gelijkheden. 

Privilege Afgeleid van de Drifter CS heeft ook dit jacht zee

waardige mogelijkheden. Uniek aan dit schip zijn de afgeronde hoeken.  

Nergens zijn er in de markante opbouw scherpe hoeken of kanten te 

vinden. Het salondak met dubbel gekromde lijnen en de windscherm

fundatie, trappen, opstaptreden en zwemplatform met afgeronde  

hoeken zijn technische hoogstandjes, mogelijk gemaakt door computer

gestuurde fabricage te combineren met handmatig vakmanschap. 

AK staat voor: AchterKajuit, OK voor Open Kuip. Bij dit laatste  

model zitten kuip, salon en kombuis op één niveau. Elke Privilege 

heeft een riant interieur op stahoogte, ook in de eigenaarshut. Dit 

jacht wordt gekenmerkt door veel zicht en licht, en een belijning die  

nergens stil lijkt te staan. De romp is midscheeps laag, wat zich uit in een  

makkelijke op en afstap. 

REIZEN BEGINT 
met kiezen

Hoe ver, comfortabel en veilig wilt u varen? En met hoeveel mensen en hoelang? Ziet u de zee als  grens of als reis
weg..? Praktische vragen die een emotionele beslissing om uw ideale schip te vinden eenvoudiger maken. Want elke 
reis begint met kiezen. Deze brochure helpt u op de goede weg.
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Tot begin vorige eeuw was zowel het zoute als het zoete 

water vooral het domein van beroepsvissers en professio

nele schippers. Het waren tijden van hard werken. Regel

matig moest er strijd met de elementen geleverd worden. 

Ook op de Friese Meren zoals de Fluessen kon het met een  

flinke 'zuidwester' behoorlijk spoken. Toch zou ook toen 

niemand gekozen hebben voor een vast bestaan aan wal.  

Immers, nergens is het gevoel van vrijheid en het een zijn met 

de natuur en elementen groter als op het water. Een gevoel 

waarin u deelt zodra u aan boord stapt van uw Aquanaut 

Drifter CS of Privilege. Voorzien van alle luxe, veiligheid 

en comfort proeft u de zoete smaak van de vrijheid om te 

gaan en staan waar u wilt zijn. Zout water of zoet water?  

U voelt zich overal thuis in uw varende 'tweede huis'.  

Kortom: trossen los!

De zoete smaak van vrijheid

OVERAL THUIS

Aquanaut
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VORM & FUNCTIE

Drifter CS  
en Privilege

De Drifter CS en Privilege zijn familie, maar hebben toch 
elk hun eigen karakter en lijnenspel. Modern, maar ook 
doordacht en ingetogen. Tijdloze klasse die z'n waarde 
ook in de toekomst zal bewijzen. De krachtige, Holland
se boeg laat zien dat zowel de Drifter CS als Privilege 
over serieuze vaareigen schappen beschikt. Daarbij zorgt 
de multiknikspant romp voor stabiele en aangename 
vaareigen schappen onder alle omstandigheden. Evenals 
een goede verhouding tussen diepgang en binnenruim
te. Elke Aquanaut is standaard geschikt om langs de zee
kust te varen (CE C). Maar de meeste modellen van de  

Drifter CS en Privilege zijn volledig zeewaardig (CE B). 
Twee Privilege modellen kunnen optioneel oceaanwaardig  
(CE A) uitgerust worden. Daarmee beschikt u dus standaard 
al over een omvangrijk vaargebied. Uitrusting en motorise
ring zijn hier vanzelfsprekend op aangepast. Met standaard 
CV, een boilerinstallatie en douche en toiletvoorzieningen 
aan boord begint uw vaarseizoen in WestEuropa vroeg 
en eindigt het laat. Naar wens is uw schip ook geschikt te  
maken voor varen in het winter seizoen, of voor varen in war
mere streken. U kunt letterlijk en figuurlijk alle kanten op.

Innerlijke kracht om uiterlijke  
verwachtingen te overtreffen



Alles wat nodig is voor een  
bijzonder aangenaam verblijf
Vorm in dienst van functie. Dat is de essentie van een goed 

ontworpen scheepsinterieur. Om die reden wordt uw interieur 

pas getekend en ingedeeld als de constructie van uw schip al 

begonnen is. Dit geeft meer tijd voor het inventariseren van 

al uw wensen. Elk interieur is namelijk 100% maatwerk. Wat 

stijl betreft, heeft u keuze uit een klassiek interieur met veel 

massief lijstwerk van bijvoorbeeld kersen of notenhout. Of 

een moderne stijl met licht eiken of teak en leeraccenten. Aan 

de hand van uw wensen stellen we een eerste selectie samen 

van materialen en apparatuur. Maar de eindkeus ligt altijd bij 

u. En er is echt heel veel mogelijk. Bij de vervaardiging van het 

interieur wordt namelijk handmatig vakwerk gecombineerd 

met computergestuurde ontwerp, zaag en freestechnieken. 

Dit zorgt ervoor dat functie ook vrijwel elke gewenste vorm 

kan krijgen. Want het is onze missie om u en uw gasten alles 

te bieden wat nodig is voor een aangenaam verblijf aan boord 

van uw Aquanaut. 
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VORM & FUNCTIE

Drifter CS  
en Privilege



Betrouwbare bondgenoot op  
een soms onvoorspelbare zee
Wie de onstuimige natuur van het water kent, wenst  

maximale zekerheid. Met een Drifter CS of Privilege weet u 

dat uw schip gebouwd zal worden door een scheepswerf met 

een grote historie en ervaring. Sinds 1961 bouwt Aquanaut 

met passie de beste schepen in haar klasse. Honderden  

schepen zijn er inmiddels van de werf gerold. Als enige werf 

in Nederland is Aquanaut ISO 9001 gecertificeerd. Een 

certificering die gewaarborgd wordt door Lloyd's Register. 

Schepen voldoen aan de CE standaard. Evenals de strenge 

wet en regelgeving die in Nederland geldt op het gebied 

van constructie en zeewaardigheid en (brand)veiligheid. 

De monitoring hiervan vindt plaats door Dutch Certification 

Institute (DCI). Daarnaast is Aquanaut aangesloten bij de 

Nederlandse Jachtbrancheorganisaties. Al deze ingebouwde 

zekerheden dragen bij aan de waardevastheid en betrouw

baarheid van uw jacht.
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DRIFTER CS EN PRIVILEGE

(100%) Vertrouwd



Altijd de juiste keuze door  
een zee aan keuzemogelijkheden
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DRIFTER CS EN PRIVILEGE

Opties en  
mogelijkheden

Passie voor varen is de motivatie en drijfveer van het  

familiebedrijf Aquanaut. U ziet dit onder meer terug in goede  

en persoonlijke service en aftersales. Wie een Aquanaut 

koopt, wordt 'deel van de familie'. U krijgt de best mogelijke  

ondersteuning om in elk deel van het bouwproces van  

uw schip de juiste keuzes te kunnen maken. Ook na de  

tewaterlating van uw schip kunt u rekenen op ondersteu

ning van Aquanaut. Twee jaar garantie met calamiteiten

service is standaard. 

Na het verstrijken van de garantieperiode kunt u terugvallen 

op service en onderhoud van Aquanaut tegen marktconforme 

tarieven. Dat is het voordeel van de passie en langetermijn

visie van een familiebedrijf. Het bewijst zich ook in een  

solide klanttevredenheid. Veel eigenaars van een Aquanaut 

kiezen wederom voor Aquanaut als ze een nieuw schip 

wensen aan te schaffen. 

Geen mens is gelijk, geen wens is gelijk... dus geen Aquanaut 

is gelijk. Omdat Aquanaut 100% maatwerk levert. Natuur

lijk, u kiest voor een bepaald type, zoals een Drifter CS of 

een Privilege. Echter binnen uw keuze heeft u een zee aan 

mogelijkheden met betrekking tot: kleuren, materialen, 

afmetingen, apparatuur en interieurindeling. U krijgt alle 

ondersteuning om uw droom te realiseren zoals u voor 

ogen had. Aan de hand van uw wensen maken wij altijd 

een eerste selectie in materialen en apparatuur. Deze is  

gebaseerd op ons veeljarig inzicht in het vertalen van  

wensen naar de praktijk. Bewezen betrouwbaarheid is hierin 

een belangrijke wegingsfactor. Onze voorkeur zal altijd uit

gaan naar solide merken die beschikken over een wereldwijd  

servicenetwerk. Essentiële zaken voor schepen en schippers 

die landsgrenzen niet als belemmering zien, maar als nieuwe 

horizon.

SERVICE 
Service om u  
tegen te zeggen 
heeft een naam: 
Aquanaut
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SPECIFICATIES

Drifter CS
Afmetingen: 1200 AK / OK 1300 AK / OK 1400 AK 1500 AK

Lengte over alles 12.10 / 12.15 m 13.10 / 13.15 m 14.10 m 14.95 m

Breedte 4.00 m 4.35 m 4.60 m 4.85 m

Diepgang 1.05 m 1.10 m 1.15 m 1.20 m

Hoogte boven waterlijn 2.45 m 2.80 / 2.60 m 2.80 m 2.95 m

Gewicht leeg ca, kg 12.000 16.000 20.000 28.000

Tank inhoud diesel* 500 500 1.200 1.200

Tank inhoud drinkwater* 500 500 800 800

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.

SPECIFICATIES

Privilege
Afmetingen: 1150 AK / 1200 OK 1250 AK 1350 AK / OK 1500 AK / OK 1700 PH

Lengte over alles 11.65 / 12.15 m 12.65 m 13.65 / 13.50 m 14.95 m 17.10 m

Breedte 3.85 m 4.10 m 4.35 m 4.55 m 5.10 m

Diepgang 1.05 / 1.10 m 1.10 m 1.15 m 1.20 m 1.35 m

Hoogte boven waterlijn 2.45 m 2.75 m 2.80 / 2.65 m 2.95 / 2.65 m 3.50m

Gewicht leeg, ca. kg 12.000 16.000 20.000 28.000 35.000

Tankinhoud diesel* 500 500 1200 1.200 3.000

Tankinhoud drinkwater* 500 500 800 800 1200

* Tankcapaciteiten kunnen in onderling overleg verder vergroot worden, afhankelijk van uw overige keuzes.
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DRIFTER CS

1200 AK
DRIFTER CS

1400 AK

DRIFTER CS

1300 AK
DRIFTER CS

1500 AK
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PRIVILEGE

1250 AK
PRIVILEGE

1500 AK

PRIVILEGE

1350 AK
PRIVILEGE

1700 PH
PRIVILEGE

1150 AK



Ervaar het rijke gevoel van Aquanaut
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Geef het beeld dat deze brochure geschetst heeft van een 

Drifter CS en Privilege nog meer diepgang. Bezoek onze werf 

en zie en ervaar hoe wij met passie en vakmanschap schepen 

bouwen. Of beter nog: maak een proefvaart. De meest ideale 

vorm daarvan is het huren van een Aquanaut. Juist dat geeft 

u alle tijd en gelegenheid om te ontdekken wat de prettige  

eigenschappen van een Aquanaut zijn. Of welke keuzes u zou 

maken om uw eigen Aquanaut nóg prettiger te maken. Alleen 

 op het water kunt u het echte rijke gevoel van een Aquanaut 

ervaren. Een gevoel dat zich niet laat omschrijven maar 

slechts typeren door woorden als: vrijheid, comfort, veilig en 

één met de natuur. We staan te allen tijde tot u dienst om al 

uw vragen te beantwoorden en al uw wensen waar te maken. 
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aquanaut.nl

Selfhelpweg 9
NL-8607 AB  Sneek
Nederland
t +31(0)515 41 22 53
f +31(0)515 41 66 55
i sales@aquanaut.nl

Aquanaut Dutch Craftmanship since 1961
Water en handelsstad Sneek heeft een rijke historie van honderden jaren als het gaat om scheepvaart en scheepsbouw. 
Water en schepen horen bij de cultuur van onze stad. Het zit in het DNA en de harten van de mensen. En daarmee ook 
in ons bedrijf en de vakmensen die er werken. Ons bedrijf huist tegen het hart van Sneek en meet zo'n 35.000 m2. In dit 
omvangrijke gebied zijn alle Aquanaut divisies gevestigd, zoals: jachtbouw en werf, verhuur, scheepsmakelaardij, 
schiphuizen, jachtservice en jachthaven. Daarmee biedt Aquanaut al sinds 1961 vakmanschap van A tot Z in op het 
gebied van motorjachten.

 Facebook.com/aquanaut
 Twitter.com/aquanaut
 Youtube.com/aquanaut


