DE EERSTE NAAR WENS
AAN TE PASSEN 3D
GEPRINTE JACHTEN TER
WERELD.

INVESTEER IN EEN TOEKOMST WAARIN MILIEU EN
WATER STEEDS BELANGRIJKER WORDEN
Investeerders met een vooruitziende blik kennen de trends van de toekomst:
Cradle to cradle ontwerp
Recycling van grondstoffen
Waterbeheersing en klimaatverandering
Productie op locatie
Personalisering en direct contact met de eindgebruiker
Onbeperkte mogelijkheden voor schaalvergroting en internationalisering
Aan deze doelgroep van vermogende particulieren biedt RAW Idea B.V., gevestigd in Rotterdam, haar EUR 100.000,obligaties aan. Bedoeld voor kenners van de markt die op zoek zijn naar veelbelovende producten in een maakindustrie
die voorop loopt.
Wij kunnen ieder product maken, en maken dat van materiaal dat gebruikt en hergebruikt kan worden. Zie onze site en
het informatiedocument daarop voor toelichting.
Met onze onderneming en app kunnen wij onze producten wereldwijd aanbieden. Iedere extra printer voegt
schaalvoordeel toe. Dat levert een hoog extra rendement op, dat wij delen met onze investeerders. Met uw participatie
worden rechtstreeks extra printers aangekocht. Als grote investeerder komt u daarnaast jaarlijks in aanmerking voor
korting op de aankoop van een Tanaruz jacht. Deze korting kan oplopen tot EUR 5.000 per jaar.

Bel voor informatie 010-808 14 42
Bezoek ons op
www.tanaruz.boats
Of kom langs
Anthonetta Kuijlstraat 48
3066 GS Rotterdam
KvK nummer
77950283
Mail naar
info@tanaruz.boats
Download onze app
iOS

Android

TANARUZ OBLIGATIES
Risico’s zijn onder meer de juiste besteding van
middelen/aanschaf van de juiste machines, de
marktvraag naar de producten zoals wij die printen
en gebreken in het productieproces of in het
eindproduct. U kunt uw inleg verliezen. Raadpleeg
altijd een deskundig adviseur wanneer u vragen
heeft.
Investeerders worden genummerd in volgorde van
aanmelding. Wanneer wij een nieuwe productielijn
openen of een aanbetaling daarop doen, wijzen wij
obligaties toe in volgorde van aanmelding.
U bent op afspraak altijd welkom voor een
proefvaart of bezoek aan de productielocaties.

GA MET ONS DE GROEI IN NAAR
PRODUCTIE ZONDER GRENZEN
Vast direct rendement van 12% per jaar.
Recht van eerste pand op een printer bij afname van 3
participaties.
Uitkering rendement per einde vaste looptijd, daarna per
jaar.
Looptijd naar keuze 3 of 5 jaar vast, daarna per half jaar
opzegbaar.
Tot 3% bemiddelingskosten bij actieve bemiddeling bij
tussentijdse doorverkoop. Geen inschrijfkosten.
Volg uw participatie veilig in onze online omgeving.
Minimaal EUR 100.000 bij eerste inleg.

