
Goede morgen Jos, 
 
Voorzijde gebouw met de drie hallen, Hal 1, hal 2 en Hal 3 zie onderstaande verklaringen van de 
activiteiten.  
 

 
 
De TBRM-group is een investering maatschappij die in hightech startups participeert en 
technologisch ondersteund.  
 
De TBRM-group heeft ook kantoor op de spaarpot.  
 
Tevens zijn er dus een aantal hightech startups gevestigd in het pand.  
 
Hal 1: 
 
Twee bedrijven Addcat en Industrio.  
 
AddCat is een start up met een paar man die geprinte catalyse oplossingen maken om bijvoorbeeld 
stallucht te reinigen, het bedrijf bedenkt en ontwikkeld, maakt prototypes en test deze op lab schaal 
en bij partners on side. Het bedrijf bestaat vandaag uit 2 man en een stagiair. Zie www.addcat.eu 
voor meer bedrijfsinfo. 
 
Industrio is een startup met een paar man in dienst die productgerichte 3d industriële 
printoplossingen bedenkt en ontwikkeld. Op basis van eigen ontwikkelingen en TNO ontwikkelingen 
worden machines bedacht en uitontwikkeld tot productie machines voor bijvoorbeeld schoenzolen. 
Het bedrijf maakt prototypes en 0-series machines die naar eindklanten gaan. De seriematige 
productie ligt uiteindelijk bij toeleverancier bedrijven als KMWE/Mevi en andere potentiele 
toeleverancier in de hight tech machine bouw. In hal 1 heeft het bedrijf testopstellingen staan om 
klantspecifieke testen te kunnen doen. Dit zijn prototype en lab testen. www.industrio3d.com 
homepage in opzet. De op de homepage www.addfactor.com afgebeelde machine staan op de vloer 
op de spaarpot.  
 
Hal 2: 

http://www.addcat.eu/
http://www.industrio3d.com/
http://www.addfactor.com/


 
Een bedrijven genaamd Fast-Micro is hier actief de high tech machine bouw en ontwikkeld particle 
test apparatuur. Deze apparatuur kijkt hoe schoon een oppervlak is. Het bedrijf maakt gebruik van de 
Protoshop om onderdelen te maken maar besteed de productie uit bij toeleveranciers als KMWE en 
Mevi. Het bouwt test toestellen en doet applicatie onderzoek op prototypes. Klanten komen met 
producten die ze ingescanned willen hebben en daar worden in cleanroom omgevingen nauwkeurige 
oppervlakte beelden gemaakt. Op de homepage,  www.fast-micro.com zijn een aantal producten te 
zien die het bedrijf heeft staan om testen op te doen.  
 
Hal 3: 
 
Gezamelijke assembly, testruimte met Cleanroom 
 
In deze ruimte is een class 5 en 6 cleanroom waarbinnen de verschillende bedrijven machines en of 
testtoestellen kunnen opbouwen om testen te kunnen doen voor onder meer eindklanten. Dus 
klantspecifieke product scans of cleanroom modules testen.  
 
Samen vattend: 
 
Alle bedrijven ontwikkelen en testen producten die ze uiteindelijk verkopen aan eindgebruikers. Het 
zijn de kopstaart achtige bedrijven die zelf research en ontwikkeling doen en sales en service. De 
serie productie van deze bedrijven licht bij de hightech toeleveranciers in de regio en waarschijnlijk 
ook in de toekomst in de Geldropse supply chain. 
 
Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  
 
Met vriendelijke groet, 

Marc  
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

Marc Evers 
Director  

 

 
 

Evers Management B.V. 

Telephone +31 6 121 155 17 

Email Marc@eversmanagement.nl 

Address Spaarpot 3, 5667 KV Geldrop, The Netherlands 

 

 
 

http://www.fast-micro.co/
mailto:Marc@eversmanagement.nl


 
 
 
 
 
Het pand is verdeeld in een voorzijde en achterzijde, 
 
In de voorzijde hebben we vooral Engineering en Development activiteiten, startup bedrijven die 
machine ontwikkelen en verkopen (zaken die geen melding behoeven wat we begrijpen uit de tekst) 
in de achterzijde hebben we de protoshop waar we metaal verwerken voor de startup bedrijven in 
de voorzijde. Hier doen we verspanen (draaien, frezen en vonk-eroderen) en niet verspanen (lassen, 
buigen, kanten, ponsen solderen etc) en assemblage werk. Dit is een kleine operatie die alleen 
prototypes maakt en nulseries tientallen producten geen massa productie. 
 
Even ter uitleg Evers management b.v. is de eigenaar van het pand en bezit 100% van de aandelen 
van de TBRM group b.v. die gevestigd is in het pand. In het pand zitten de verschillende startup 
bedrijven waar de TBRM group in investeert en die begeleid worden via de TBRM group. 
 
Graag verneem ik of dit zo voldoende uitleg is, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc 
 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 
Marc Evers 
Director 
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