Demarage Zeil Centrum is een flexibele
organisatie die door de grote betrokkenheid
bij haar klanten een uitstekende reputatie
heeft opgebouwd.
Demarage Zeil Centrum staat bekend om haar
persoonlijke benadering, haar exclusiviteit
en hoge kwaliteitsstandaard.

Contact

Wij zijn alle dagen van het jaar bereikbaar!
010-4815137 - 06-55885094
info@demarage.nl
Ons zeilcentrum kan je vinden in Dinteloord.
Ideaal en centraal gelegen in de Zeeuwse Delta!
Kijk voor meer informatie op onze websites.
demarage.nl
vaarbewijzen-halen.nl

CWO Zeillessen

Zeiljacht verhuur

Online cursussen

Zeiltochten

Demarage.nl

Mariflex Challenge

Demarage Zeil Centrum verzorgt grandioze
zeiltochten aan boord van onze 67 voet
(20.42 meter) Global Challenge jacht.

Zeiljacht verhuur

Bij Demarage Zeil Centrum kan je diverse
zeiljachten huren. De combinatie van scherpe
prijzen, uitstekend onderhouden vloot met zeer
complete uitrusting, goed en betrouwbaar advies,
maken ons de partner bij uitstek voor het huren
van een zeiljacht.

CWO Zeillessen

Demarage Zeil Centrum is een CWO en Hiswa
erkende zeilschool. Door de kwaliteitsnormen
die onze zeilschool hanteert staan onze zeillessen
bekend om hun hoge kwaliteit en vakdeskundigheid van de CWO instructeurs.

Online cursussen

Het cursusprogramma van de cursus vaarbewijs
en cursus marifoon zijn zodanig ingericht dat je
stap voor stap de gehele cursus kan doorlopen.
Hierbij krijg je ondersteuning van een theoriedocent, waar jij je huiswerk aan kunt opsturen
en waar je al jouw vragen aan kunt stellen.

CWO Zeillessen

Zeiljacht verhuur

Online cursussen

Zeiltochten

De zeilvakanties en zeiltochten die worden
aangeboden zijn ideaal voor mensen die willen
ontspannen en genieten op het water, maar ook
voor opwindende zeilervaringen. Als je al over
wat zeilervaring beschikt zijn deze tochten ook
zeer geschikt om te werken aan je CWO vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens een zeiltocht langs
de Nederlandse- of Belgische kust, een uitstapje
naar Scheveningen of een sprintje over het
Kanaal voor een (lang) weekend Engeland
dan wel een echte trans Atlantische oversteek.
Als enige zeilschool in Nederland offeren wij een
compleet scala aan zeilervaringen en trainingen,
waarbij je kennis kan maken met dit geweldige
en volledig uitgeruste Oceaan race zeiljacht.

Bedrijfszeildag

Ook is het mogelijk dat we een bedrijfszeildag,
op de Mariflex Challenge, organiseren voor jouw
bedrijf. De professionele bemanning aan boord
coacht, begeleid en ondersteund, waardoor het
vertrouwen in elkaar wordt vergroot.
We laten zien hoe technieken en samenwerking
én niet puur spierkracht, de sleutel tot succes zijn
en transformeren de deelnemers naar een hecht
team dat in staat is tot het behalen van gestelde
doelen.
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