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- wij altijd leuke reacties van onze lezers ontvangen als we een                   

“wistjedatje” publiceren en we daarom deze maand nóg eentje doen? 
- SailBest van begin tot eind je zeilvakantie verzorgt, ook vluchten, 

transfers en eventueel hotelverlenging? 
- Dit alleen maar toegestaan is als je als bedrijf een Garantieregeling 

hebt? 
- er nog steeds bedrijven zijn die reizen verkopen zonder 

Calamiteitenfonds of Garantiestelsel? 
- dit heel grote risico’s met zich mee brengt? 
- SailBest uiteraard beide heeft: zowel aangeloten bij het 

Calamiteitenfonds én een Garantiestelsel heeft? 
- je centjes dus veilig zijn bij SailBest? 
- Cees nog altijd vragen krijgt over bagage en stoelreserveringen? 
- je 6 weken vóór je vakantie je reserveringsnummer van de vlucht krijgt 

waarmee je je bagage en stoelreservering vast kan leggen 
- je de bagage al bij Cees kan bestellen maar je stoel nog niet? 
- als je er niet uit komt uiteraard gewoon Cees even moet bellen of 

mailen omdat hij je graag helpt? 
- je vóór je vakantie je visum moet regelen online? 
- je beter geen geld kan wisselen in Nederland omdat de wisselkoers in 

Nederland heel ongunstig is? 
- de goedkoopste manier om aan Lira te komen is, om te pinnen op de 

luchthaven of onderweg? 
- je ook altijd kan betalen met Euro’s, graag zelfs vinden de Turken? 
- de bootschappenservice ook dit jaar weer wordt verzorgd? 
- je wel op tijd je bootschappenlijstje in moet vullen én versturen? 
- de markt voor de verse spulletjes ( én de nootjes en olijfjes en kaas) op 

2 minuten loopafstand gelukkig gewoon op zaterdag blijft? 
- Deze “wistjedatjes” altijd snel gevuld zijn? 
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Wisten jullie dat: 

Antifouling is weer klaar! 
In het vorige magazine hadden we net 
het begin gemaakt, en nu is de klus 
geklaard! 14 schepen met een zo goed 
als nieuw onderwaterschip afgeleverd. 
We hebben ook prive-schepen uit onze 
marina behandeld en als we gewild 
hadden, dan zouden er dat veel meer 
kunnen zijn. Toen we aan het werk 
waren, kwamen veel prive-eigenaren 
of we hun schip ook zo konden 
behandelen want zo secuur en grondig 
werk hadden ze nog nooit in de hele 
omgeving gezien. Er is veel verschil in 
onderhoud mogelijk maar bij SailBest 
is er maar 1 optie, en dat is onze naam 
waardig. Alle onderhoud met onze 
eigen mensen en ALLES tot in de 
puntjes afgewerkt. Helaas moesten we 
hen teleurstellen, dit moet wel van te 
voren geregeld worden. We hebben 
een planning en nog veel te doen als 
we op 20 April van start willen gaan.  

En de klus is al weer 
geklaard 

 
 


