Over Futura
Welkom bij Futura Watersport met een boten showroom te Cuijk
Jullie en onze passie voor boten hebben we vertaald in Futura Yachts
Futura is gespecialiseerd in de verkoop van hoogwaardige polyester sloepen, tenders en
console boten. Onze passie voor sloepen, tenders en console boten delen we graag met
jullie in onze showroom te Cuijk. Jullie zijn altijd welkom voor een kop koffie, een
lekker drankje of een goed glas wijn terwijl je de modellen bekijkt in de Futura
showroom of simpelweg een leuk gesprek hebt over watersport. Wij verkopen o.a. de
volgende merken: TendR, Sunrise, Tridente, Chaloupe,

4Family, Kruger, Futura,

Liberty, Gentle, Falon, naast gebruikte sloepen en tenders. Daarnaast begeleiden wij
jullie graag in de aan- of verkoop van jullie nieuwe boot.

— Futura familie
Luca, Marijke, Gosia, Jan,

Mark, Hein Onze

kernwaardenBij de koop,

verkoop of taxatie van een sloep, tender, console boot of motorjacht zijn maatwerk,
betrouwbaarheid en vakmanschap de kernwaarden waarmee wij je van dienst willen zijn .

Persoonlijk
Actief
Maatwerk
Betrouwbaarheid
Vakmanschap
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,2818,2809″]Wat is je boot waard?
Ontvang binnen een dag de geschatte waarde van je boot. Futura begeleidt en adviseert
je tijdens het hele verkooptraject van je boot.
Advies over, en het verkoop klaar maken van je boot
Technische ondersteuning bij, of juist het uitvoeren of van de benodigde
werkzaamheden van reparaties en onderhoudswerkzaamheden

Transport en (winter)stalling van je boot
Promotie via diverse kanalen. Van de bekende botenmagazines tot social media
kanalen
Financiële afhandeling
En natuurlijk de oplevering en uitbetaling
Onze boten worden volledig geregistreerd afgeleverd met alle vereisten. Wij bezorgen
je boot waar je ook bent! Futura biedt een ruime keuze van sloepen, tenders en console
boten uit eigen voorraad aan.
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het eerste contact met Futura hebben wij een fijne ervaring. Gastvrij welkom, goede
uitleg en een nog betere service! Als gezin genieten wij volop van de Azimut die we
via Futura hebben gekocht.[/stm_testimonial][/stm_testimonials]

