


Op slag verliefd.
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Zegers Faraday is de nieuwe benadering op het 
gebied van volledig elektrisch varen.
Zegers Faraday is werkelijk een nieuwe vaarbeleving. Ontwikkeld vanuit het 
verlangen te varen zonder de omgeving te beroeren. Varend in stilte en laag 
op het water, voel je je al snel één met die omgeving. Het design springt direct 
in het oog met haar ranke lijnen geïnspireerd op de Engelse roeiboot ‘Thames 
wherry’. Kies voor optimaal vaargenot met deze lichtgewicht en trailerbare 
boot met unieke vaareigenschappen.

Toon Zegers



De ontwerpers en bouwers.De ontwerpers en bouwers.
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Volledig elektrisch, klassieke ranke lijnen, uniek, 
wendbaar, snel, grote range en prima trailerbaar. 
Zegers Faraday vaart moeiteloos, is rap op snelheid en wendbaar. De boot 
is 5,74 meter lang, biedt comfortabel plaats aan vier tot vijf personen. 
Zegers Faraday is ambachtelijk gebouwd door een Nederlands familiebedrijf 
met nautische historie en ervaring. En een grote passie en oog voor kwaliteit 
en duurzaamheid. Door de ambachtelijke werkwijze is maatwerk de standaard.

Anne, Lisa en Toon Zegers



Alleen als 
Lisa overtuigd 
is verlaat een 
boot de werf. 
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Wij zijn recht door zee. Geen praatjes of excuses. 
Alleen het allerbeste is goed genoeg.
“Men vindt mij soms lastig, omdat ik geen genoegen neem met minder dan het 
beste. Zie mij als de poortwachter. Eerlijk gezegd vind ik het gewoon normaal, 
het is wat de klant van mij verwachten mag. Zij geven ons het vertrouwen en 
willen een mooie boot van de beste kwaliteit, precies zoals ze tijdens de proef-
vaart hebben ervaren. En gelukkig denken wij er als familie allemaal zo over.”

Lisa Zegers



Toon:“Dit is zonder twijfel 
de beste elektromotor, 
voor dit type boot.”
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Elektrisch varen is echt fantastisch, vooral als 
je de juiste elektromotor in de boot hebt liggen.
“Jaren research, ontwikkelaars en fabrikanten bezoeken en samen met hen 
testen, testen en nog eens testen, heb ik er aan besteed. En het was de moei-
te meer dan waard. Dit is de beste elektromotor voor dit type boot, geen twijfel 
mogelijk. We wilden ook voor niets minder gaan, want bij alles wat we doen 
kiezen we steeds voor het beste materiaal.”

Toon Zegers



Anne kiest 
voor materiaal 
waarvan ze de 
herkomst kent. 
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Duurzaam en mooi materiaal van de allerbeste 
kwaliteit, waarvan we de herkomst kennen.
“Voor ons zijn duurzaamheid, leefklimaat, energietransitie en de verantwoor-
delijkheid die we met elkaar hebben voor de toekomst geen loze begrippen of 
handige marketingtools. Het zijn onze kernwaarden en uitgangspunten bij alles 
wat we doen en elke beslissing die we nemen. Dat betekent dus dat we blijven 
ontwikkelen en altijd op zoek zijn naar mooie en duurzame oplossingen.”

Anne Zegers
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Varen zonder 
de omgeving 
te beroeren. Veel natuurgebieden zijn al gesloten voor boten 

die worden aangedreven door fossiele brandstof. 
Zegers Faraday is speciaal ontworpen voor elektrische voortstuwing en 
wordt standaard geleverd met een inductiemotor van een Europese fabrikant. 
Standaard uitgerust met een loodaccu-pakket van 5,6 kWh heeft de Zegers 
Faraday een ruime vaartijd van zes tot acht uur of 50+ km (accupakketten met 
meer capaciteit mogelijk). Laad de Faraday eenvoudig op bij elk willekeurig 
stopcontact met de bijgeleverde walstroomkabel. Comfort tot in ieder detail.

Anne, Lisa en Toon Zegers



Verantwoord 
en stil varen 
in de natuur, 

met vrienden 
en gezin.
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De juiste boot om kinderen van jongs af aan op 
verantwoorde wijze mee te nemen op het water. 
Zegers Faraday is een echte gezinsboot, die de belangrijkste elementen van 
het varen combineert. Gevoel en respect voor de omgeving, omdat je in alle 
stilte in de natuur bent, zonder die te verstoren en zonder de uitstoot van 
uitlaatgassen. Tegelijkertijd kun je kinderen vertrouwd maken met varen op een 
veilige manier met een boot die direct reageert op het roer. Zegers Faraday is 
zo kalm als de natuur zelf.

Anne, Lisa en Toon Zegers
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Toon belt je 
zo terug, hij is 

even weg 
voor zaken. 

Terug naar de essentie van pleziervaart. Zegers 
Faraday: ouderwets gevoel, nieuwe techniek. 
Nautische historie, ontwerp, design en bouw met directe uitwerking op de vaar-
eigenschappen. Mooie en duurzame materialen, die we ambachtelijk en met de 
hand verwerken en waar we de herkomst van kennen. Gekoppeld aan onze kennis 
en ervaring en uiteraard eindeloze testvaarten. De meest betrouwbare en meest 
effi  ciënte elektromotor, die nou eens echt waarmaakt wat beloofd wordt. Het is 
een voorrecht om dat gehele pakket te mogen presenteren aan onze klanten.

Anne, Lisa en Toon Zegers



Overtuig 
jezelf en plan 

een proefvaart.
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Meld je aan voor een proefvaart en een goed 
gesprek over elektrisch varen, kwaliteit en design. 
De Zegers Faraday moet je vooral zelf voelen en ervaren. We kunnen er 
niet genoeg over praten, geloof ons, maar ‘the taste of the pudding is 
in the eating’, dus wil je de unieke vaareigenschappen, de gebruikte materialen 
en de sublieme kwaliteit van afwerking zelf beleven, kom dan met ons varen. 
Meld je aan via de site en we prikken een datum en locatie. De Zegers 
Faraday is met vrijwel elke auto trailerbaar, dus we kunnen overal komen.

Je kunt ons ook direct bellen of mailen via: 075 6227615 / info@zegersfaraday.nl

Anne, Lisa en Toon Zegers




