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Trots op de keuzes die u maakt

Aquanaut. Een keuze  
om trots op te zijn 
Het leven is een aaneenschakeling van keuzes. Het heeft u geleid naar dit 

unieke moment waarin u staat voor de aanschaf van uw eigen schip. Wat ons 

betreft, wordt dat natuurlijk een Aquanaut. Simpelweg omdat we die al sinds 

1961 zelf ontwerpen en bouwen op onze eigen werf in waterstad Sneek. 

Dat doen we met passie en vakmanschap. Maar ook met gebruikmaking van 

de beste techniek en de meest hoogwaardige materialen die nu voorhanden 

zijn. Een Aquanaut wordt helemaal 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 Aquanaut kiest voor perfecte vaareigenschappen en een vormgeving  

en inrichting die van goede smaak getuigen. Uw eigen smaak!

Majestic OC Andante OC European Voyager
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In 1961 maken de broers Johan en Wim Bakker uit Sneek hun droom waar 

door samen topklasse motorjachten te gaan ontwerpen en bouwen. Hun 

schepen bouwen al snel een uitstekende reputatie op. Zowel bij mensen die 

voor hun plezier varen als bij hen die zich daar professioneel mee bezighouden. 

Maritieme journalisten uit binnen- en buitenland loven de eigenschappen van 

een Aquanaut. Eigenaars delen via www.aquanaut-vaarvrienden.nl hun trots met 

elkaar en de wereld. Want Aquanaut staat voor passie voor varen. U ziet dit terug 

in de kwaliteit, vormgeving, vaareigenschappen en perfecte after-sales. Wie een 

Aquanaut koopt, wordt deel van de familie. Zo lang u Aquanaut vaart, staat het 

'Aquanautteam' voor u klaar met de beste service, onderhoud en ondersteuning. 

Jaar in, jaar uit. Dat is het voordeel van liefde voor het vak en de langetermijnvisie 

van een familiebedrijf.

jaren 60 jaren 70 jaren 80

Welkom in 
de familie

'Wie een Aquanaut  
 koopt, wordt deel 
  van de familie'

jaren 90
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Scheepsbouwers met hart en ziel
die er werken. Ons bedrijf huist tegen het hart van Sneek en meet zo'n 35.000 m2. Met circa  

35 mensen bouwen we jaarlijks zo'n 10 jachten per jaar, variërend in lengte van van 12 tot  

19 meter. Alle fases van het productieproces van ontwerp tot kiellegging en van opbouw 

tot afbouw worden in eigen beheer uitgevoerd. Zo'n 1.300 schepen zijn inmiddels van stapel 

gelopen. Daarmee zijn we op ons gebied één van de meest ervaren jachtbouwers ter wereld. 

Nederland grenst aan de zee, wordt doorsneden door rivieren en telt vele meren en plassen. 

Geen wonder dat juist de Nederlanders het vak van schepen bouwen als geen ander in de vingers 

hebben. Ook 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 

Scheepsbouwers met hart en ziel

Alle fases van het productieprocess 
worden in ‘eigen beheer’ uitgevoerd
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" Ervaar het ultieme 
     gevoel van vrijheid"
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Bewezen betrouwbare 
techniek
Figuurlijk gesproken, staat de techniek niet stil. Ook in de maritieme wereld  

zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Aquanaut volgt die nauwgezet, 

maar wel kritisch. We hanteren namelijk het principe van 'proven quality'.  

Dat wil zeggen: innovatieve techniek wordt dan pas toegepast als die bewezen 

betrouwbaar is. Dat geldt voor de motoren, maar ook voor de scheepsuitrusting 

en apparatuur. We kiezen altijd voor solide merken met een internationaal 

servicenetwerk, zodat u overal en altijd kunt rekenen op snelle service. Maar dat 

u tevens de zekerheid heeft van de beschikbaarheid van onderdelen, zodat ook 

letterlijk gesproken de techniek nooit stil hoeft te staan. De betrouwbaarheid 

van een Aquanaut bewijst zich tevens in een solide klanttevredenheid. Veel 

eigenaars van een Aquanaut kiezen wederom voor Aquanaut als ze een nieuw 

schip wensen aan te schaffen.

Onze bouwers gaat geen zee te hoog
gebied van constructie, zeewaardigheid en (brand)veiligheid. De monitoring hiervan vindt 

plaats door het Dutch Certification Institute (DCI). Aquanaut is tevens aangesloten bij de 

Nederlandse Jachtbouwbrancheorganisatie. Al deze ingebouwde zekerheden dragen bij aan 

het plezier van uw jacht. Evenals de waardevastheid en betrouwbaarheid.

Het plezier van een Aquanaut begint al met de eerste kennismaking met de werf.

Een bedrijfsonderdeel dat in al z'n facetten kwaliteit en vakmanschap uitstraalt. 

U ziet het aan het enthousiasme waarmee vaklieden aan het werk zijn om een 

schip af te leveren naar wensen van de opdrachtgever. Schepen voldoen aan de  

CE standaard. Evenals aan de strenge wet- en regelgeving die in Nederland geldt op het 

Wij hanteren het principe 
 van "proven quality"



DIVERSE MODELLEN
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Creëer uw eigen  
vaarplezier bij Aquanaut

Uw persoonlijkheid  
weerspiegelt in een Aquanaut

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

is 100% maatwerk. Weliswaar kiest u voor een bepaald model, maar binnen uw 

modelkeuze heeft u een zee aan mogelijkheden met betrekking tot: kleuren, 

materialen, afmetingen, apparatuur en interieur indeling. U krijgt alle onder-

steuning om uw droom te realiseren zoals u voor ogen had. Om te ontdekken 

wat in uw geval de juiste keuzes zijn, is het huren van een Aquanaut een 

verstandige optie. Onze 'verhuurvloot' omvat zo'n 10 verschillende modellen 

in grootte variërend van 4 tot 12 slaapplaatsen. De jachten zijn uitgerust 

volgens de meest actuele wensen. Ideaal dus om de meest recente technische 

snufjes uit te proberen. Zo krijgt u een goed inzicht in welke keuzes u wenst 

te maken om uw eigen Aquanaut nóg prettiger te maken.



PLAATJES DIE HISTORIE AANGEVEN
boten uit 1950, 1960, 1970,1980 etc
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De evolutie van het beste
Een Aquanaut wordt gebouwd voor jarenlang vaarplezier. Of - desgewenst - 

onbeperkt vaarplezier. Elk schip kan namelijk door ons geüpdate worden om 

weer aan de meest recente wensen te voldoen. Want wensen evolueren nu 

eenmaal. Net als de modellijn van Aquanaut. Hieraan worden telkens nieuwe 

modellen toegevoegd of verbeteringen aan bestaande modellen doorgevoerd. 

Bijvoorbeeld omdat nieuwe techniek dit mogelijk maakt, of omdat de 

markt daarom vraagt. Zie het als een evolutie waarin elke nieuwe Aquanaut 

voortbouwt op het succes van het voorgaande model. Deze koers geeft u de 

beste zekerheid van waardevastheid. Al is in het bepalen van onze koers altijd 

de wens van de klant leidend. Zo hebben wij bijvoorbeeld op verzoek van de 

Stichting Aangepaste Watersport Friesland een volledig rolstoeltoegankelijk 

kajuitmotorjacht gebouwd. Ook dergelijke wensen kunnen wij perfect 

vervullen dankzij onze ongekend grote ervaring in het handmatig bouwen  

van jachten. 



Aquanaut, meer dan 55 jaar, Dutch Craftsmanship
Hoe ver, comfortabel en veilig wilt u varen? En met hoeveel mensen en hoelang? Ziet u de oceaan als grens of als reisweg..?  

Praktische vragen die een emotionele beslissing om uw ideale schip te vinden eenvoudiger maken. Want elke reis begint  

met kiezen. Wij helpen u daarbij graag op de goede weg. Allereerst door u uit te nodigen voor een vrijblijvende kennismaking  

op ons bedrijf in waterstad Sneek. Gelegen bij het hart van de stad meet het 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 op het gebied van motorjachten. 

 

We helpen u graag om een goede keuze te maken.

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.nl


