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Het perfecte
middel voor vaarplezier
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Woord vooraf
DE NIEUWE STANDAARD
Uw vaarplezier en uw boot, dat is waar het bij Vanclaes
omdraait. De Vanclaes boottrailer is ontwikkeld met
uw boot als uitgangspunt. Al vanaf de eerste ontmoeting
met een Vanclaes boottrailer valt op dat de boottrailer een
compleet andere uitstraling heeft. Het design van een
Vanclaes zorgt ervoor dat uw trotse bezit niet alleen
beter beschermd, maar ook gedragen en vervoerd
wordt, zoals uw boot dat op het water gewend is. Een
nieuw design, betere werking en boven alles, speciaal
op maat gemaakt voor uw boot. Dàt maakt elke
Vanclaes uniek.
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Op basis van gebruikerservaringen, jarenlang innoveren
aan de tekentafel en uitvoerige tests aan de waterkant
is de ideale boottrailer ontwikkeld. Een Vanclaes biedt
dan ook een volledig nieuwe ervaring rondom het
‘traileren’. Door het gebruik van louter hoogwaardige
materialen, ingenieuze productiemethoden en vele
innovaties wordt het traileren van uw boot eindelijk
een zorgeloze ervaring.
Ik nodig u dan ook van harte uit in het Vanclaes
Experience Center om dit alles en meer te komen beleven.
Uiteraard kunt u op onze website www.vanclaes.com
ook terecht voor informatie, prijzen en/of andere vragen.
Ons doel is om één van de leukste dingen in het leven
voor u mogelijk te maken, namelijk: varen waar en
wanneer u maar wilt!

laar
Stian Duijve
Enthousiast watersporter, watersportondernemer en initiator
van vele unieke concepten in de watersportbranche
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Maatwerk voor iedereen
De beste afstemming tussen performance,
betrouwbaarheid en uw portemonnee
Elke boot is uniek. Daardoor is maatwerk de enige juiste
oplossing voor een goed functionerende boottrailer.
Daarom wordt elke Vanclaes boottrailer op maat gemaakt.
De zorgvuldige materiaalkeuze en het ambachtelijk
handwerk tillen de Vanclaes boottrailer naar het hoogste niveau. Het voordeel van ons maatwerk is dat
alle boottrailers uit één robuuste constructie bestaan.
Zonder uitschuifbare onderdelen, verlengstukken of
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andere onhandige zaken. Doordat elke Vanclaes is
opgebouwd uit dezelfde componenten en op een
zo efficiënt mogelijke wijze wordt geproduceerd
heeft Vanclaes de productie kosten weten te drukken.
Hierdoor is maatwerk, wat nodig is voor een juiste functionering van de boottrailer, voor iedereen bereikbaar
geworden. Elke maatwerk Vanclaes zorgt zodoende voor
comfort, gemak, eersteklas rijeigenschappen en veiligheid.
VANCLAES | Boottrailers
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Geen gedoe meer
langs de waterkant
Ploeteren langs de waterkant. No Way!
Met een Vanclaes boottrailer kunt u rekenen op
een professionele partner. De gepatenteerde
laadsystemen op de Vanclaes boottrailers nemen u
al het werk uit handen waardoor uw boot altijd
soepel en zonder beschadigingen van de
boottrailer rolt. Het in- en uitlieren van uw
boot was nog nooit zo eenvoudig. Uiteraard
heeft Vanclaes ook aan de zeiler gedacht.
Met het unieke zelfcentrerende zeilbootlaadsysteem levert Vanclaes zeker voor de boten
die met hijskraan te water gelaten worden een
zorgeloze trailer ervaring. Net als elk ander
laadsysteem van Vanclaes is het zeilboot
laadsysteem in samenwerking met professionele
en enthousiaste recreatieve zeilers on wikkeld.
Dit om u te garanderen dat hoe u ook te water
wilt, dit eenvoudig, simpel en zonder gedoe
mogelijk is. Naast het feit dat de laadsystemen
innovatief en uniek zijn, wordt de afstelling
van het laadsysteem ook altijd gedaan door een
Vanclaes professional. Dit betekent dat alle
boottrailers van Vanclaes met een certificaat van
juiste afstelling worden geleverd. Hierdoor bent u
gegarandeerd van een zorgeloze trailer ervaring.
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Altijd een origineel

Precies zoals u en uw boot ‘m hebben wil
Niemand kent uw boot zo goed als u. Bij Vanclaes houden wij
ons daarom intensief bezig met de wensen en eisen van onze
klanten. Verreweg de belangrijkste service die wij u daarbij
kunnen bieden is een op maat gemaakte boottrailer die
als enige écht perfect aansluit op de vorm van uw boot.
Een boottrailer die volledig in dienst staat van uw boot. Een
boottrailer die innovatieve technologie combineert met
ongeëvenaard gebruiksgemak. Een boottrailer die met recht
het predicaat ‘uniek’ verdient.
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Design met uw
boot als uitgangspunt
Uw boot ziet er goed uit, hoe zit het met de boottrailer?
De meest in het oog springende innovatie van de Vanclaes boottrailer is zonder
enige twijfel het design. In een markt die gedomineerd wordt door grijze
muizen is Vanclaes de enige boottrailer die in één oogopslag te herkennen is;
geen industrieel ogende wirwar van stalen buizen, maar een elegant ontwerp
dat zich onderscheidt door kenmerkende vormgeving en een schitterende
afwerking. Het eigentijdse design van een Vanclaes dient echter meer
dan slechts een esthetisch doel. Het stijlvolle loopbordes draagt
bijvoorbeeld niet alleen bij aan het markante uiterlijk van de
boottrailer, maar behoedt u ook voor halsbrekende toeren
en natte voeten én biedt tevens bescherming tegen steenslag
en lichte aanrijdingen. Bij Vanclaes gaan vormgeving en
gebruiksgemak hand in hand.

Loopbordes als
bescherming

Niet alleen voor uw boot ...

Ook bent u op en top verzekerd van een veilige loop rondom of naar uw boot. Vormgeving
en gebruiksgemak gaan bij Vanclaes hand in
hand. Design is belangrijk, maar het draait
om de functie ervan. Het loopbordes op
de Vanclaes boottrailer is dan ook veel
meer dan slechts een uniek designdetail.
Het verzekert u van een veilige toegang
tot uw boot zonder halsbrekende toeren
en functioneert tevens als een beschermend frame. Hierdoor blijft de boot
beschermd tegen steenslag, opspattend modder en lichte schade.
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Veilig en ontspannen op weg
Speciaal voor de avontuurlijke watersporter

Als het om het vervoeren van uw boot gaat, staat veiligheid bij Vanclaes voorop. Daarom heeft Vanclaes
speciale schijfremmen ontwikkeld die uw boottrailer tijdens het rijden ondersteunen en helpen om ongevallen
te voorkomen. Deze schijfremmen zijn bestand tegen intensief gebruik, slijtvast en gemakkelijk in het onderhoud.
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Naast het verminderde onderhoud en de sterkere
remkracht bieden schijfremmen andere voordelen.
Schijfremmen zijn dan ook de verstandige keuze
voor de watersporter die met zijn of haar boot door
bergachtige gebieden gaat rijden. Schijfremmen zijn
namelijk vele malen minder gevoelig voor hitte welke
tijdens het intensief remmen opgewekt wordt zoals
bijvoorbeeld in bergachtige gebieden. Door de open

structuur van schijfremmen ten opzichte van andere
remsystemen kan zout water er makkelijker in en uit
en wordt schoonspoelen een eenvoudig klusje. Juist
het achterblijven van water in ruimtes is funest voor
roestvorming en andere vormen van afbraak en achteruitgang van het product. Hierdoor rijdt u zorgeloos, veilig
en ontspannen. Ideaal voor watersporters die met hun
boot graag op de mooiste plekjes in Europa willen varen.
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Complexiteit is maar een zwak excuus

Gebruiksgemak als aangeboren eigenschap
Zodra u voor een Vanclaes boottrailer staat, voelt u
instinctief dat hier alles op de juiste plaats zit en de
oriëntatie geen gewenning vergt. De ergonomie van de
boottrailer is optimaal en de bediening intuïtief, terwijl
exclusieve designelementen zorgen voor een fraai en
onmiskenbaar verschijningsbeeld. De Vanclaes boottrailer
staat synoniem voor gebruiksvriendelijkheid.
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De innovatieve technologieën, de vanzelfsprekendheid
waarmee alles gaat en de focus op de boot, staan daar
borg voor. Daarmee is het in- en uit het waterhalen van
uw boot nog nooit zo makkelijk geweest, dankzij innovatieve laadsystemen die speciaal zijn ontwikkeld voor
de vorm van uw boot. Wat u ook van plan bent:
Vanclaes ontzorgt.

Zonder gedoe
onmiddelijk
te water
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Omdat elke seconde telt
Waterdichte LED verlichting +
geïntegreerde lichtbalk = instant vaarplezier

Dankzij de innovaties van Vanclaes is
één ding zeker: u kunt altijd en overal
meteen te water. Daar zorgt onder
andere de in het chassis geïntegreerde LED verlichting voor. Als eerste
introduceert Vanclaes een boottrailer
die altijd klaar voor gebruik is. De
volledig waterdichte LED verlichting
zorgt daarnaast voor meer veiligheid.
Aangedreven door een geavanceerde
microchip (een wereldprimeur) zorgt
deze LED verlichting voor “een betere en snellere waarneming door het
achterop komend verkeer”.
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Als afstand geen bezwaar is . . .
De zon komt op. U bruist van de energie. Het perfecte moment
om samen met uw Vanclaes nieuwe wateren te ontdekken.

Een blokje om of half Europa door. De Vanclaes
boottrailer is met zijn onderstel, schijfremmen en
hogedrukbanden de ideale reisgenoot. De platte
hogedrukbanden dragen bij aan een lager en veiliger
zwaartepunt van de boottrailer en daarmee aan een
koersvaste wegligging en feilloos bochtenwerk.
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Een standaard Vanclaes
Een Vanclaes
is altijd klaar om
direct te water te gaan

Gun uzelf een comfortabele voorsprong
Maritieme producten horen volledig waterbestendig te zijn. Vanclaes is
de enige boottrailerproducent die deze belofte inlost. Geen lichtbalk maar
geïntegreerde en waterdichte LED-verlichting. Dit betekent onmiddellijk
varen, geen gedoe aan de waterkant, ook niet bij het wegrijden. De
oliegevulde wiellagers op onze boottrailers zijn volledig waterdicht. Een
absolute must-have voor wie regelmatig in zout of brak water vaart.
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Elke Vanclaes is uniek en wordt op maat gemaakt. Daarnaast wordt elke Vanclaes
‘standaard’ uitgerust met een groot aantal features die uw Vanclaes zo bijzonder
maken. Hoe u de Vanclaes verder zou willen uitbreiden, u bent bij de aanschaf
van een Vanclaes boottrailer in ieder geval gegarandeerd van:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een maatwerk oplossing
Geïntegreerde en waterdichte LED verlichting
Een rondom beschermend chassis, tevens loopbordes
Innovatief, getest en gecertificeerd laadsysteem
Eigentijds design
Verlaagde assen en platte banden voor ultieme rijeigenschappen
Triple-layer-protection, Senzimir, Kathodische Tauch Lackierung (KTL)
en Poedercoating
ECO-responsible
Garantie en aanvullende service en trainingsmogelijkheden
En vele andere innovaties en voordelen…
VANCLAES | Boottrailers
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De drie meest
essentiële
onderdelen
Lierpaal, disselboom en laadsysteem
Vanclaes hanteert strenge eisen in haar veiligheidsbeleid. Uw boot veilig en comfortabel overal in Europa te water
laten, dat waren de doelen die Vanclaes haar engineers stelde tijdens de ontwikkeling. Een Vanclaes boottrailer
is dan ook op alle aspecten zorgvuldig gedesigned, met 3D simulaties en krachtenberekeningen berekend en
uitvoerig getest. Dit alles voor uw veiligheid.

Laat niets aan
het toeval over

Lierpaal

Met krachtensimulaties en 3D
modellen is uw veiligheid gewaarborgd
Topkwaliteit mag u eisen. Uw boot is uw trotse bezit waar u
voorzichtig mee omgaat, het liefst ook tijdens het transport en
het traileren. De boottrailer moet dus voor uw boot ‘zorgen’,
deze beschermen en u veiligheid bieden tijdens de rit naar
uw lokale vaarlocatie of richting de mooiste wateren van
Europa, zonder zorgen en zonder ongemakken.

Gesimuleerde
belasting: 20000 N

De lierpaal is één van de onderdelen die het meest te
verduren krijgt tijdens het gebruik van uw boottrailer.
Zowel tijdens het remmen als bij het in- en uitlieren komt
het volledige gewicht van uw boot op dit onderdeel
terecht. Vanclaes heeft tijdens de ontwikkeling van de
lierpaal een riante overcapaciteit ingebouwd, zodat u
altijd verzekerd bent van een degelijke, betrouwbare maar
bovenal veilige lierpaal.

Disselboom

De disselboom is het gedeelte welke de trekkracht van uw
auto overbrengt op de boottrailer. Elke keer als u gas geeft
of afremt wordt dit gedeelte van de trailer belast. Ook op
dit onderdeel is het Vanclaes gelukt tot in detail uit
te zoeken welke krachten er vrijkomen en hoe dit
constructief zo goed en veilig mogelijk op te lossen.
Gesimuleerde
belasting: 10000 N

Laadsysteem

Gesimuleerde
belasting: 4000 N
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Elke drempel, hobbel of andere oneffenheid in de
weg kan een beschadiging aan uw boot of boottrailer
opleveren wanneer het laadsysteem niet juist functioneert.
Via 3D modellen en krachtensimulaties weten de mannen
van Vanclaes precies waar en hoeveel kim- en kielrollers
op en aan het laadsysteem bevestigd moeten worden
voor een perfecte werking. Dit zorgt niet alleen voor een
vlekkeloze tewaterlating, maar ook voor een veilig en
schadevrij transport.
VANCLAES | Boot trailers
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Fascinerend om te zien
hoe uw Vanclaes tot stand komt
Met trots en passie wordt uw Vanclaes vervaardigd
Uiterst moderne componenten, bouwmethoden en montagetechnieken dragen bij aan de premium kwaliteit
tot in elk detail. Elke Vanclaes wordt volledig inhouse geproduceerd met de modernste methoden. De
precisie in afwerkingen wordt gegarandeerd door middel van watersnij- en lasersnij technieken. Daarnaast kiest
Vanclaes uitsluitend voor de modernste en duurzaamste verduurzamingsmethoden zoals KTL en poedercoating.
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Aan u
de keuze!

Vanclaes
Comfort

Maatwerk
Geïntegreerde verlichting (geen lichtbalk)
Waterdichte LED-verlichting
Weggewerkte bedrading
Unieke laadsystemen
Ingebouwde spanband ogen

Verkoop

Vanclaes Experience Center
Trailer configurator
Direct benaderbaar voor verkoop & advies
Online bestellen
HISWA garantie & leveringsvoorwaarden
Eenvoudige prijsopgave online

Design

Afwerking in kleur
Alle RAL kleuren poedercoat afwerking
Loopbordes rondom

Veiligheid

Schijfremmen
Platte hoge drukbanden
Verlaagde assen
RVS remkabels met smeernippels

Techniek

Assen verstelbaar
Oliegevulde wiellagers
Niet afgeefbare/ streepvrije bootkussens en rollers
Geen kritieke holle ruimtes in constructie
Triple-layer-protection

Service

After sales door fabrikant
Service-en onderhouds contracten
Tewaterlating training
Financieringsmogelijkheden
Verzekeringsmogelijkheden
Vanclaes Club membership
ECO-responsible

Conventionele
boottrailer

Standaard
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Vanclaes Experience Center
Ervaar Vanclaes en laat u overtuigen
Het Vanclaes Experience Center is het unieke centrum
waarin u alles rondom Vanclaes met alle zintuigen
kunt beleven. De wereld van Vanclaes verbindt op
succesvolle wijze techniek, design en innovatie met
lifestyle, dynamiek en cultuur. Laat u overtuigen door
de klasse van Vanclaes boottrailers door een bezoek
aan het Experience Center te brengen, waar ons vakkundige personeel u alle informatie geeft die u nodig heeft
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voor een weloverwogen keuze voor een Vanclaes. Neem
ook een kijkje bij ons testbasin, quality control ruimte
en technisch lab, waar alle Vanclaes boottrailers voorafgaand aan hun levering onderworpen worden aan
uitvoerige tests en keuringen. Dit om te garanderen dat
elke Vanclaes boottrailer voldoet aan de allerhoogste
kwaliteitseisen, zodat u altijd verzekerd bent van de
beste boottrailer die u zich maar kan wensen.

VANCLAES | Boottrailers
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Vanclaes Club
Complete service binnen handbereik
Bij de aanschaf van een Vanclaes ontvangt u het Vanclaes Club
lidmaatschap het eerste jaar gratis. Zo ontvangt u korting op
onderhoud en reparatie op uw Vanclaes boottrailer zodat hij
altijd in optimale staat verkeert. Dit betekent: altijd klaar voor actie.
Tevens krijgt u altijd een goede inruilwaarde dankzij de terugkoopgarantie bij aankoop van een andere Vanclaes boottrailer.
Profiteer van de vele voordelen die de Vanclaes Club te bieden heeft
Zo krijgt u inzicht in de onderhoudshistorie van uw boottrailer met
het Vanclaes online trailer paspoort. U maakt altijd een afspraak
wanneer het u uitkomt. Wij staan altijd voor u klaar.
U bent altijd welkom in de sfeervolle Vanclaes Club

32 VANCLAES | Boottrailers
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Gold

Vanclaes service

Silver

De zekerheid om altijd in
goede handen te zijn

Kies uw niveau
Met een Vanclaes servicecontract kunt u zich volledig
concentreren op de essentiële dingen in het leven –
zoals genieten van uw vrijheid op het water. Wij nemen
alle service en onderhoudskosten van de boottrailer op
ons. Tijdens het jaarlijkse onderhoud wordt de gehele
boottrailer grondig nagekeken en waar nodig
worden onderdelen vervangen, zodat uw boottrailer
altijd in optimale staat de weg op kan.
Certificaat van garantie en afstelling
Elke door Vanclaes geleverde boottrailer ontvangt een
certificaat van garantie en afstelling. Hiermee bent u
verzekerd van het feit dat de boottrailer uitvoerig
getest is, perfect toepasbaar is op uw boot en
gegarandeerd goed functioneert.
Easy as 1 . . . 2 . . . 3
Omdat Vanclaes maatwerk levert vinden wij het van
groot belang dat u als klant betrokken bent bij de
productie van uw boottrailer. Dankzij ons gecontroleerde fabricageproces kunt u de totstandkoming van
uw boottrailer nauwgezet volgen, vanaf de aankoop
tot aan de aflevering.

•
•
•

Incl. arbeid
Incl. materialen*
Incl. voorrijkosten

• Incl. arbeid
• Incl. materialen*
• Excl. voorrijkosten

Bronze
• Incl. arbeid
• Excl. materialen
• Excl. voorrijkosten

Vanclaes
service
contracten

•

Het Vanclaes Servicecontract bied 1 servicebeurt per jaar waarbij alle
draaiende delen worden gecheckt, gesmeerd en wanneer nodig vervangen

•

Alle boutverbindingen worden gecontroleerd, banden en
bandenspanning gecheckt en wanneer nodig gecorrigeerd

•

Remmen worden op de remmentestbank getest en uiteraard lopen
wij ook de wiellagers helemaal na

•

Het laadsysteem wordt grondig geïnspecteerd en gecheckt of
alles nog juist afgesteld staat

•

De staalconditie wordt geïnspecteerd zowel in holle ruimtes als
oppervlakkig en wanneer nodig en wenselijk kunnen wij ook schades
gelijk voor u weer in nieuw staat terug brengen

* slijtagedelen zoals remmen, banden
en lierbanden zijn uitgesloten
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Vanclaes
Finance & Insurance
Zorgeloos en direct vaarplezier
Een betrouwbare financiële dienstverlening met gunstige voorwaarden specifiek op de maritieme markt afgestemd? Dat is Vanclaes Finance & Insurance.
Vanclaes Finance
Onbezorgd en onmiddellijk genieten van de mooiste producten die
de watersport te bieden heeft, dat is wat financiering bij Vanclaes
Finance betekent. Als enthousiast bootliefhebber heeft Vanclaes niet
alleen voor uw Vanclaes boo trailer, maar ook voor uw droomboot het perfecte
financieringsproduct.
Vanclaes Insurance
Onbezorgd genieten waar u ook bent, dat bieden de verzekeringen van
Vanclaes Insurance. Als enthousiast bootliefhebber heeft Vanclaes niet
alleen voor uw Vanclaes boottrailer, maar ook voor uw droomboot de meest
complete verzekering. Een verzekering die volledig toegespitst is op de
pleziervaart en alles wat daarbij komt kijken.
Kijk voor meer informatie over Vanclaes Finance & Insurance op:
www.vc-fi.com
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Uw boot bepaalt
Met de Vanclaes Trailer Configurator, wordt binnen één
minuut de perfecte Vanclaes voor uw boot geconfigureerd!

ECO-responsible

Het vinden van de beste boottrailer voor uw boot is
eenvoudiger dan ooit dankzij de Vanclaes “Trailer
Configurator”. Met deze unieke configurator heeft u
binnen enkele seconden de ideale Vanclaes geconfigureerd die als enige in zijn soort perfect zal aansluiten op

Aan het milieu hoeft u niet te denken,
dat hebben wij al voor u gedaan
Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een boottrailer. Alle Vanclaes
boottrailers worden zo geconstrueerd
dat ze zo volledig mogelijk kunnen
worden gerecycled. Dit leidt tot minimale
belasting van ons milieu. Tevens worden
onderdelen van de boottrailer verwerkt
en hergebruikt, verder ontwikkeld en
verbeterd. Daarnaast gbruikt Vanclaes
milieu vriendelijke verduurzamingsmethoden als KTL en poedercoating.
Deze methoden voldoen volledig aan de
ELV richtlijnen van de EU.

Bewust efficiënt van
vandaag naar morgen

Vanclaes web

Vanclaes en maak kennis met onze nieuwe
producten en diensten.

. Lees blogs van watersporters, enthousiasten
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Volg Vanclaes altijd en overal - 24/7

. Blijf op de hoogte van al het nieuws over

en professionals.

de vorm van uw boot en uw wensen. Het gebruik van
de “Trailer Configurator” is even simpel als doeltreffend: u vult de juiste gegevens van uw boot in, waarna
de “Trailer Configurator” met één druk op de knop de
ideale Vanclaes voor u creëert.

. Bekijk nuttige ‘Tips & Tricks’ over het gebruik
van de boottrailer of spijker uw maritieme
kennis bij met onze handige FAQ sheet.

www.vanclaes.com
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Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en of behoefte
aan meer informatie, u bent altijd welkom in het
Vanclaes Experience Center
Of neem contact met ons op voor meer informatie:

VANCLAES | Experience Center
Gnephoek 18
2401 LC Alphen aan den Rijn
T. +31(0)172 - 200 100
E. info@vanclaes.com
W. www.vanclaes.com
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