SimFlying is sinds juli 2021 in handen van twee nieuwe eigenaren; Matthijs Tissen en Toby
Enzerink. Zij hebben SimFlying een nieuw leven ingeblazen. Om de beleving en kwaliteit
voor klanten - variërend van (aspirant-)piloten tot dagjesmensen - te verhogen wil SimFlying
investeren in een gloednieuwe Boeing 737NG-simulator. Voor de financiering van deze
upgrade is €150.000,- benodigd. SimFlying is op zoek naar in totaal €125.000,- aan leningen
om in Q1 2023 de nieuwe simulator operationeel te hebben.
●
●

Financieringsbehoefte: €150.000
Eigen inbreng (vanuit privé en BV zelf): €25.000

De simulator
Momenteel opereert SimFlying een Boeing 737NG-simulator die circa negen jaar geleden
door de oprichter van SimFlying gebouwd is. De technologie is inmiddels verder ontwikkeld,
waardoor de tijd rijp is voor een gloednieuwe simulator. Om die reden zijn eigenaren Matthijs
en Toby in april afgereisd naar Polen om fabrikant Simworld te bezoeken.
Simworld biedt een turnkey Boeing 737NG-simulator van hoogwaardige kwaliteit. De
simulator wordt uitgerust met Full HD visuals, originele cockpitstoelen, moderne software
(ProSim) en robuuste instrumenten en panelen.
Financiering
Naast een eigen inbreng van €25.000,-, zoekt SimFlying nog €125.000,- voor de aanschaf
van een Boeing 737NG-simulator bij Simworld. Investeren is mogelijk vanaf €5.000,- tegen
een rente van 5%. De looptijd van de lening is 5 jaar (60 maanden) met een aflossingsvrije
periode van 6 maanden waarbij de rente wel wordt uitgekeerd. Vervolgens wordt er naar rato
afgelost wat nader overeen te komen is.
Samenvatting lening
● Investering: vanaf €5.000,● Rente: 5% rente
● Looptijd: 5 jaar (60 maanden)
Daarnaast betrekken we investeerders graag bij het bedrijf door het aanbieden van korting
op het vliegen in onze simulator. Alle afspraken rondom de lening zullen worden vastgelegd
in een leenovereenkomst.
Toekomstplannen
SimFlying ziet de upgrade van de Boeing 737NG-simulator als een must. Om die reden
beoogt SimFlying de simulator Q1 2023 operationeel te hebben. Dit betekent dat deze
zomer de bestelling moet worden geplaatst vanwege een productietijd van circa 6 maanden.
Met de toenemende Airbus-markt wil SimFlying uiteindelijk over twee simulatoren
beschikken om de volledige markt te kunnen bedienen. Hiervoor moet een Airbus
A320-simulator worden aangeschaft in 2024. De focus ligt nu echter op de aanschaf van de
Boeing 737-simulator bij Simworld.
Bent u of kent u iemand die interesse heeft, neem dan contact op.
Een uitgebreid financieringsplan is op te vragen via info@simflying.nl.
We maken graag kennis! Matthijs Tissen & Toby Enzerink
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