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SeaNet Europe

Wat is volgens jou je sterkste troef binnen 
seanet? 

Door mijn jarenlange passie voor jachten en de 
intensieve bouwopvolging van mijn eigen jacht, 
werd ik als het ware een ervaren professional in 
deze nichesector. SeaNet is gegroeid vanuit het 
idee om mijn kennis en kunde te delen en mensen 
gedurende het hele traject te begeleiden in hun 
zoektocht naar hun droomjacht. Als zaakvoerder 
assisteer ik bij het onderhandelen over de ingewik-
kelde voorwaarden en contracten die nu éénmaal 
horen bij het leven als jachteigenaar. De aankoop 
van een jacht moet voor de klant zo transparant 
mogelijk worden, wat meteen één van de grootste 
troeven van SeaNet is. 

Matty Zadnikar

“Met het concept 'jachteigendoM op Maat' bieden we zowel jachten 
in full-ownership, als in co-ownership aan.”

Wat mogen Wij precies verstaan onder “custom 
yacht oWnership”? 

SeaNet brengt luxejachten op basis van de behoef-
ten en persoonlijke voorkeur van de klant. Onze 
co-ownership formule is identiek aan die van het 
bedrijf NetJets, dat dit principe toepast bij het de-
len van privéjets. Met het concept 'jachteigendom 
op maat' bieden we zowel jachten in full ownership 
als in co-ownership aan, dit laatste reeds beschik-
baar vanaf 1.360.000 EUR. Per seizoen worden maxi-
maal drie eigenaren toegelaten op een superjacht. 
Deze co-ownership formule wordt ondertussen heel 
goed ontvangen in de markt en biedt natuurlijk ook 
de nodige financiële voordelen. 

Een onvergetelijke vakantie aan boord van een eigen luxejacht weet bij menigeen tot de verbeelding 
te spreken. Deze exclusieve vakantievorm kan de laatste jaren dan ook op een sterke opmars rekenen. 
SeaNet maakt deze droom graag werkelijkheid door haar klanten van A tot Z te begeleiden bij hun jacht-
aankoop en dat zowel in full als co-ownership. SeaNet is dé expert in jachteigendommen op maat en dit 
exclusief voor het merk Azimut/Benetti. Als specialist ter zake biedt SeaNet haar klanten professioneel 
advies en management bij het realiseren van hun droomproject, aangevuld met charter- en conciërgedien-
sten. Met SeaNet weet Belgisch-Limburgse serie-ondernemer Matty Zadnikar zijn passie verder te delen en 
deze vorm van lifestyle ook net iets toegankelijker te maken.
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Met Seanet verzorgen wij het complete jacht-
management voor onze klanten. Zo zorgen wij 
letterlijk voor alles, gaande van verzekering en ei-
gendomsstructuren, tot elk element van planning, 
crew, logistiek en onderhoud. Eveneens bieden wij 
een volledig aanbod aan conciërgediensten: van 
het plannen van een uitstap, tot het organiseren 
van een speciaal evenement aan boord, vluchten, 
vaarroutes en meer. Het SeaNet-team en de be-
manningsleden van het jacht beschouwen het als 
hun topprioriteit dat onze eigenaars zich volledig 
thuis voelen op hun eigen jacht. Wij personaliseren 
het jacht, richten het in en bereiden het voor op 
elk verblijf, zodat het helemaal aan de persoonlijke 
smaak beantwoordt. Deze personalisatie reikt zelfs 
tot aan het gekozen bestek, linnen en servies. 

Dankzij de wereldwijde aanwezigheid van  
SeaNet krijgen onze eigenaars ook toegang tot 
onze groeiende vloot jachten op de elite-zeilbe-
stemmingen zoals de Middellandse Zee, de  
Bahama’s, de Caraïben en de Verenigde Staten. 

bestaat er een soort instapmodule om kennis te 
maken met deze vorm van lifestyle en te zien of 
het leven op een jacht bevalt? 

Onze co-ownership formule is hierbij de ideale 
intrede in de wereld van superjachten. Ongeveer 
95% van onze eigenaars besteedt immers niet 
meer dan zes weken op een jacht. 

Ze hebben vaak nog een druk zakenleven of brei-
den hun vakanties nog graag uit met een ski- of 
citytrip. Het unieke mede-eigenaarschap van een 
SeaNet jacht is gebaseerd op drie basisprincipes: 
een reductie op de initiële aankoopprijs van het 
jacht, inperking van de vaste kosten en gegaran-
deerd gebruik tijdens de piekseizoenen. Daarbij 
zijn de eigenaars eveneens helemaal verlost van 
vervelende taken die erbij horen zoals beman-
ningsbeheer, charters en ankerplaatsen. Daarnaast 
wordt elke jacht steeds volledig gepersonaliseerd 
vooraleer de klant aan boord komt. 

vanWaar de keuze van seanet om exclusief samen 
te Werken met de azimut/benetti group?  

De jachten van het Italiaans merk Benetti en  
Azimut hebben een zeer goede reputatie.  
Benetti staat voor elegante luxe. Azimut is sneller 
en sportiever. De twee merken vullen elkaar mooi 
aan. Het is een bewuste keuze om enkel met deze 
topmerken samen te werken omdat we specia-
list willen zijn in ons vakgebied, geen generalist. 
Het feit dat we binnen één huis blijven, biedt ons 
schaalvoordeel, zowel op vlak van prijs, maar zeker 
ook inzake service. Door de intense samenwerking 
met de Azimut-Benetti Group is onze kennis inzake 
Azimut/Benetti jachten sterk toegenomen, hetgeen 
onze eigenaars ook weer ten goede komt!


