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

DE 3D GEPRINTE JACHTEN VAN TANARUZ

Door de revolutionaire 3D productie van nu toe te passen, zijn Tanaruz jachten duurzaam en
milieuvriendelijk. Hierdoor wordt vrijetijdsbesteding op het water voor iedereen toegankelijk.

Volledige flexibiliteit voor het persoonlijk aanpassen van de jacht
Onze Tanaruz App maakt het mogelijk voor klanten om verschillende aanpassingen te maken aan de
jachten
Via deze app kan ook direct een jacht worden samengesteld en besteld

Betaalbaar
Snel en betrouwbaar productieproces
De jachten en onderdelen van Tanaruz kunnen makkelijk en snel worden geproduceerd tegen lage
kosten
Beperkte menselijke betrokkenheid bij de productie van de jachten

Natuurvriendelijke ontwikkeling en productie
Ontworpen vanuit Circulaire Economische principes
Geen verspilling van grondstoffen of energie

Schaalbaarheid
Productieproces wordt aangepast aan de marktvraag
Door het Franchise Bedrijfsmodel is een snelle groei in productie mogelijk

Toekomstperspectief
Tanaruz zal zich eerst richten op verdere ontwikkelingen in Nederland en België, gevolgd door
Duitsland en Zweden
Uiteindelijke mogelijkheden reiken tot wereldwijde groei
Tanaruz heeft mogelijkheden tot samenwerkingen binnen de particuliere en verhuurmarkten
Publicaties van Tanaruz 3D-ontwerpen zullen op verschillende beurzen worden gedemonstreerd

INVESTEER IN EEN TOEKOMST WAARIN MILIEU EN WATER
STEEDS BELANGRIJKER WORDEN
Niet alleen biedt Tanaruz deze innovatieve jachten aan. Met de grote vraag naar innovatieve
mogelijkheden met het oog op duurzaamheid is te zien dat veel investeerders hier hun voordeel uit willen
halen. Investeren binnen Tanaruz biedt investeerders de mogelijkheid om een positieve bijdrage te
leveren aan het welzijn van de natuur en het milieu. Investeren kan in de vorm van Certificaten met
winstdeling of middels obligaties.

UW RENDEMENT
PREMIUM INVESTEERDERS

ELITE INVESTEERDERS

Investeer

Investeer

EUR 5.000 - 95.000

vanaf EUR 100.000

1 jaar of langer

3 of 5 jaar

U ontvangt 5 tot 7,5% per jaar

U ontvangt 12% per jaar

Investeren

Investeren

Als investeerder in ons duurzame investeringsproject ontvangt u daarnaast een korting op de aankoop
van een Tanaruz jacht. Deze korting kan oplopen tot EUR 5.000.
Let op! Deze investering is gericht op deskundige investeerders die zich bewust bezighouden met
duurzame investeringsprojecten.
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 het risico op gebreken in het productieproces of in
het eindproduct. U kunt uw inleg verliezen. Raadpleeg altijd een deskundig adviseur wanneer u vragen
heeft.

Raadpleeg voor alle informatie het informatiedocument voor deze aanbieding via onze website
www.tanaruz.boats

ONTMOET ONS TEAM
Alexey Shifman | Mede-Eigenaar
Scheepsvaart architect met meer dan 10 jaar professionele ervaring
Afgestudeerd aan ENSAM – ParisTech
Unieke kennis opgedaan door de werkzaamheden voor Ulstein, Damen en SBM. Door dit
werk tevens een hoog niveau behaald om complexe projecten te overzien en te begeleiden

Hans Franke | Mede-Eigenaar
Ondernemer met een grote hoeveelheid professionele juridische ervaring
Afgestudeerd aan de Erasmus School of Law en Bedrijfskunde
Eerdere succesvolle ondernemingen zijn Stichting Onderzoek Marktinformatie (Somi)
en Frank Taal Galerie
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