
VAN  MOLL  CRAFT  BEER  X  Crowd  funding
Crowdfunding Van Moll
Wij zijn Van Moll Craft Beer. Gek op innovatie. In 2013 begonnen we een destijds nog relatief on-
bekend concept in Nederland: een brewpub. Na een vliegende start hebben we allesbehalve stil 
gezeten: we brouwden vele bieren, deden door heel Europa collabs en lanceerden Van Moll Fest, 
ons festival dat met inmiddels 5 edities naam heeft gemaakt in Nederland en ver daarbuiten.

Na restyling van onze blikken en website is nu ook onze bar in Eindhoven aan de beurt voor een 
grootse metamorfose. Om een nieuwe standaard te zetten. Zodra dit gerealiseerd is willen nog 
meer mensen laten genieten en gaan we met Van Moll uitbreiden naar andere steden met als 
eerste locatie een Van Moll bar in Nijmegen. Met ook daar vanzelfsprekend dezelfde aandacht 
voor detail, beleving en (natuurlijk!) de beste bieren als je van ons gewend bent. 

Geef jij ons die boost?
Voor het realiseren van onze toekomstplannen hebben we jouw hulp nodig! Jij geeft ons met 
jouw lening dat zetje, die boost. Een lening? Ja, een lening! 
Wij zullen het bedrag in 6 jaar tijd volledig terugbetalen inclusief 3% rente, een uniek bier, uitno-
diging voor een borrel tijdens het openingsweekend en (afhankelijk van het bedrag) nog veel 
meer extraatjes. 

Om onze ambitie te realiseren hebben we een bedrag nodig van 400.000 euro. Hiermee kunnen 
we onze locatie in Eindhoven de metamorfose geven die het verdient, met de vertrouwde 
gezelligheid en vernieuwde uitstraling. Inclusief nieuwe keuken. Daarnaast gaan we met dit 
bedrag onze tweede vestiging gaan openen in Nijmegen. Onze droom is om in meerdere steden 
te openen, mocht het bedrag hoger uitvallen dan 400.000 euro dan kunnen we direct doorscha-
kelen naar een derde locatie.

De lening
De eerste 2 jaar profiteer je van rente + de extra beloningen die in je pakket zitten.
In jaar 3 t/m 6 ontvang je aflossing + rente. Zie onderstaand voorbeeld.

Kortom
We willen doorpakken en onze droom verwezenlijken: nog meer gasten ontvangen en kennis. 

laten maken met Van Moll. Dit kan alleen met jouw hulp. Investeer jij mee?

DOERAK  -   500 EURO
- 3% rendement  
- Unieke 75cl fles vriendenbier 
- Vrienden van Van Moll borrel tijdens 
  het heropeningsweekend (2p) 

  
LANGHARIG TUIG  -  1000 EURO
- 3% rendement  
- Unieke 75cl fles vriendenbier 
- Vrienden van Van Moll borrel tijdens  
  het heropeningsweekend (2p)  
- 2x dagtickets Van Moll Fest (2022) (*) 

TRIPLE TROUBLE   -  2500 EURO
- 3% rendement  
- Unieke 75cl fles vriendenbier 
- Vrienden van Van Moll borrel tijdens  
  het heropeningsweekend (2p) 
- 4x dagtickets Van Moll Fest (2022) (*)  
- Ambassadeurspas op naam  
  (10% korting gedurende looptijd) 

WODAN   -  5000 EURO
- 3% rendement  
- Unieke 75cl fles vriendenbier  
- Vrienden van Van Moll borrel tijdens  
  het heropeningsweekend (2p) 
- 4x weekendtickets Van Moll Fest 
   (2022) (*)  
- Ambassadeurspas op naam  
  (10% korting gedurende looptijd)  
- Aanwezig bij brouwdag vriendenbier (2p) 
  brouw mee aan een bier, een geheel 
  verzorgde brouwdag met een drankje 
  

TOEWIJDING   -  10.000+ EURO 
- 3% rendement   
- Unieke 75cl fles vriendenbier 
- Vrienden van Van Moll borrel tijdens  
   het openingsweekend (2p) 
- 4x weekendtickets Van Moll Fest 
   (2022) (*) 
- Ambassadeurspas op naam  
  (10% korting for life)  
- Aanwezig bij brouwdag vriendenbier (2p) 
   brouw mee aan een bier, een geheel 
   verzorgde brouwdag met een drankje 
- 8 personen exclusieve proeverij  
  inclusief bieren uit onze secret barrel 
  cellar

(*)  inclusief pre-entry

REKENMODEL (1000 euro) 
 
Einde Jaar 1
Rente 30 euro

Einde Jaar 2
Rente 30 euro

Einde Jaar 3
Rente 30 euro
Aflossing 250 euro

Einde jaar 4
Rente 22,50  
Aflossing 250 euro
 
Einde jaar 5
Rente 15 euro
Aflossing 250 euro

Einde jaar 6
Rente 7,50  
Aflossing 250 euro

Totaal rente 135 euro
Totale aflossing 1000 euro
Totaal 1135 euro


