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Klasse zonder grenzen

Aan boord van uw nieuwe schip verwacht u
niet alleen het beste op het gebied van
techniek en comfort, maar ook een belevenis.
Elke keer opnieuw. Steeds meer liefhebbers
kiezen daarom voor Vivante Yachts.

De elegante vloot van Vivante Yachts levert
bijzondere prestaties op elk terrein: een eigen-
tijds uiterlijk, uitstekende vaareigenschappen
en een afwerking waar het vakmanschap vanaf
spat. Vivante Yachts werkt tijdens iedere fase van
het bouwtraject samen met geselecteerde
professionals uit de omgeving. Zo kan elk jacht
kostenefficiënt en op maat worden gebouwd
en kan de Sneker werf blijven voldoen aan een
bijzondere belofte: het bouwen van stijlvolle
jachten voor compromisloos vaargenot.

Vivante Yachts, voor mensen die van klasse
houden.

Klasse ohne Grenzen

An Bord Ihres neuen Schiffes erwartet Sie nicht
nur der absolute Komfort und topaktuelle
technische Ausstattung, sondern auch ein
Erlebnis; jedes Mal neu. Immer mehr Liebhaber
wählen daher Vivante Yachts. 

Die elegante Flotte von Vivante Yachts bietet 
herausragende Leistungen in allen Bereichen: 
einen zeitgemäßen Look, ausgezeichnete Fah-
reigenschaften, und ein Finish bei dem hand-
werkliches Können nicht zu übersehen sind.
Bei jedem Bauabschnitt arbeitet Vivante Yachts
mit ausgewählten Professionals aus der direkten
Umgebung zusammen. So kann jede Yacht
kosteneffizient und kundenspezifisch gebaut 
werden. Und die Sneeker Werft kann ihr beson-
deres Versprechen einlösen: das Bauen von ele-
ganten Yachten mit kompromisslosem Fahrspaß.

Vivante Yachts, für Menschen, die Klasse lieben.

Unlimited Class

At Vivante Yachts you can expect the best
technical expertise and comfort on your new
yacht, which gives you a sensational experience,
time and time again. For this reason more and 
more people choose Vivante Yachts. 

The elegant Vivante Yachts fleet features extra-
ordinary performance in every aspect: contem-
porary design, excellent sailing characteristics
and a finish that truly reflects craftsmanship.
The yachts are build by locally selected speci-
alists which ensures that each yacht is custom 
built in a cost-efficient way. This enables the 
Sneek yard to continue to keep an exceptional 
promise: building sophisticated yachts for care-
free sailing pleasure. 

Vivante Yachts, for people who love class.  



VVaren betekent vrijheid, varen staat synoniem 
voor genieten. Aan boord van dit elegante 
jacht zal het u aan niets ontbreken. 
De ruime slaapvertrekken, luxe keuken, sfeer-
volle salon en stijlvolle badkamer garanderen 
u een plezierig verblijf aan boord.
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12,20 mtr
4,20 mtr
1,15 mtr
2,70 mtr

14 ton
B

Lengte
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte 
Waterverplaatsing
Categorie





13,50 mtr
4,40 mtr
1,15 mtr
2,60 mtr

16 ton
B

V
iv

a
n

te
 ’

4
3

 C
a

b
ri

o
 C

ru
is

e
rD De Hiswa Motorboot van het Jaar 2009 kent een

imponerende, zeer ergonomische indeling.
Met zijn stijlvolle voorkomen is dit jacht helemaal
van nu. Een grote kuip met vrij zicht rondom,
brede gangboorden en een zeer compleet
design-interieur: de elegante 43 Cabrio Cruiser
heeft het allemaal.

Lengte 
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte 
Waterverplaatsing
Categorie
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EEvenals de 43 Cabrio Cruiser is varen met de
43 Hard Top een echte belevenis. In het luxe
interieur komt veel overeen, zoals de twee
royale hutten. De Hard Top heeft een sportief
vast dak en een roestvast stalen schuifpui naar
de kuip. Een elektrisch systeem voor een open
dak is optioneel.

13,50 mtr
4,40 mtr
1,15 mtr
2,80 mtr

16 ton
B

Lengte 
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte
Waterverplaatsing
Categorie





Lengte
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte 
(zonder radarbeugel) 
Waterverplaatsing
Categorie

V 

14,95 mtr
4,70 mtr
1,15 mtr
2,65 mtr

20 ton
B

Voor een langer verblijf aan boord is de tijdloze
50 Cabrio Cruiser hét jacht voor u. Met een 
breedte van 4,70 meter en een doorvaarthoogte 
van 2,65 meter profiteert u van zeeën van ruimte, 
terwijl u er op alle Europese binnenwateren mee 
uit de voeten kunt. Stijlvol, compleet en helemaal 
Vivante.
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Lengte
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte 
(zonder navigatiemast)
Waterverplaatsing
Categorie

14,95 mtr
4,70 mtr
1,15 mtr
2,85 mtr

20 ton
B
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V Voor wie binnen en buiten optimaal wil combi-
neren. De loungehoek in de cockpit kan door de 
openslaande deuren geheel betrokken worden 
bij de halfronde zithoek op het achterdek. 
Het jacht is leverbaar met 2 of 3 hutten. Ruimte in 
optima forma.
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DDe 55 Hard Top onderscheidt zich met een
roestvast stalen pui met openslaande deuren.
Overeen met de 55 Cabrio Cruiser komen de 
royale zitmogelijkheden en de twee luxe hutten 
met elk een gescheiden douche en toilet. 
In de spiegel is optioneel een garage voor de 
tendermogelijk. Hierin bergt u met stijl uw bijboot 
op.Overigens is er ook een uitvoering met drie 
hutten leverbaar.

Lengte 
Breedte 
Diepgang
Doorvaarthoogte 
(zonder navigatiemast)
Waterverplaatsing
Categorie

17 mtr
4,90 mtr
1,40 mtr
3,45 mtr

35 ton
A
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WWie voor traditioneel én modern gaat, komt uit
bij de Vivante 42. Dit volumineuze jacht met 
waaiersteven, achterkajuit en royale salon biedt 
een zee aan ruimte. Op elke vierkante centimeter 
profiteert u daarbij van de klasse van Vivante 
Yachts. Van het design interieur tot de optimale 
indeling: op geen enkel onderdeel is bezuinigd.

Lengte 
Breedte 
Diepgang 
Doorvaarthoogte
Waterverplaatsing 
Categorie

12,90 mtr
4,30 mtr
1,20 mtr
 2,75 mt

17 ton
B
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Lengte
Breedte 
Diepgang 
Doorvaarthoogte 
(zonder navigatiemast )
Waterverplaatsing 
Categorie

16,90 mtr
5,25 mtr
1,40 mtr
3,20 mtr

40 ton
A

DDe Vivante 55 staat voor ruimte in de overtref-
fende trap. Dit jacht heeft het allemaal en u mag 
kiezen: meerdere hutten, een kombuis zoals thuis, 
een extra ruime salon, een ligbad of sauna; 
dit ruimtewonder is volledig custombuilt. 
Klasse zonder grenzen.
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Indeling 1 - 43 CC + HT Aluminium

Indeling 2 - 43 CC + HT Aluminium

Indeling 55 CC + HT

De Vivante 42 & 55 zijn custom build

Op bovenstaande interieurindelingen zijn individuele aanpassingen mogelijk.

Indeling 55 CC + HT met 3 hutten

Indeling 1 43 CC + HT Staal

Indeling 2 43 CC + HT Staal

Indeling 3 43 CC + HT Staal

Indeling 4 43 CC + HT Staal

Indeling 5 43 CC + HT Staal
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Indeling 1 43 CC + HT Staal

Indeling 1 43 CC + HT Staal

Indeling 3 43 CC + HT Staal

Indeling 4 43 CC + HT Staal

Indeling 5 43 CC + HT Staal



Op bovenstaande interieurindelingen zijn individuele aanpassingen mogelijk.

De Vivante 42 en Vivante 55 zijn volledig custom built.

Indeling 55 CC + HT

Indeling 50 CC + HT

Indeling 40 CC + HT



De keuze is aan u

Als er iemand is die weet wat u mooi vindt, 

dan bent u het zelf wel. Bij Vivante Yachts 

bepaalt u daarom zelf hoe uw jacht eruit 

komt te zien. Standaard zijn de jachten van 

Vivante Yachts al zeer compleet. Wij zijn 

trots op onze schepen en vinden dat ze niet 

anders verdienen dan een stijlvol interieur, 

optimaal slaap-comfort, boeg- en hek-

schroef en de laatste technische noviteiten. 

Die horen er daarom allemaal standaard bij. 

Bij ons is elk schip uniek. Met Vivante Yachts 

kiest u voor een  persoonlijke begeleiding 

tijdens de bouw van uw schip, waarbij we 

u op verschillende manieren betrekken bij 

het bouwproces. Des te meer reden om te 

kiezen voor deze ervaren werf. Heeft u een 

specifieke vraag, aarzel dan niet en neem 

contact met ons op!

Contact
Benieuwd wat Vivante Yachts voor u 

kan betekenen? U bent van harte welkom op 

onze werf in Sneek zodat we samen met u 

uw vaarwensen kunnen vertalen.

Sie haben die Wahl

Wenn jemand weiß, was Sie schön finden,

sind Sie es selber. Bei Vivante Yachts bestim-

men Sie daher, wie Ihre Yacht aussehen soll, 

obwohl: auch in Standardaus-führung sind 

die Vivante Yachten bereitssehr komplett. 

Wir sind stolz auf unsereSchiffe und finden 

das sie stilvolles Interieur, optimalen Schlaf-

komfort, Bug-und Heckstrahlruder und die 

letzten technischen Neuigkeiten verdienen. 

Das gehört bereits zum Standard.  Bei uns 

istjedes Schiff individuell. Mit Vivante Yachts 

wählen Sie eine persönliche Begleitungbeim 

Bau, wobei wir Sie auf unterschiedliche Weise 

regelmäßig in den Bauprozeß einbeziehen. 

Ein Grund mehr diese erfahrene Werft zu wä-

hlen. Haben Sie eine konkrete Frage, zögern 

Sienicht uns zu kontaktieren.

Kontakt
Neugierig, was Vivante Yachts für 

Sie bedeuten kann? Sie sind herzlich willkom-

men auf unserer Werft in Sneek um gemein-

sam mit uns Ihre Wünsche zu besprechen.

The choice is yours

Who would know better than you, what is 

beautiful. That is why at Vivante Yachts you 

yourself decide how we design your yacht. 

What’s more: all Vivante Yachts already have 

an extremely high standard level of equip-

ment. We are proud of ouryachts and we 

think they deserve to be built with a stylish 

interior, optimum sleeping comfort, bow and 

stern thruster andthe latest technical deve-

lopments. This is our norm. To us every yacht 

is unique. A commission at Vivante Yachts 

means a personal approach to building your 

yacht. Customers are being involved during 

each step of the building process. All the 

more reason to choose our experienced yard. 

Should you have any questions, please do not 

hesitate to contact us anytime. 

Contact
Would you like to know more about Vivante 

Yachts? We are delighted to invite you to our 

yard in Sneek to discuss how we can translate 

your personal yachting preferences.
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