
 
SILVERMINE BV ZOEKT VERSTERKING 
November 2017 
 
 
Silvermine bv heeft als Nederlandse autofabrikant een unieke track-day auto ontworpen, de 
Silvermine 11SR.  
 
Er is een prototype gebouwd en de auto bevindt zich nu in de testfase. Meer informatie over de 
track-day auto is te vinden op www.Silvermine.nl 
Het prototype wordt nu verder ontwikkeld tot een verkoopbaar product, dat in een kleine serie 
geproduceerd kan worden. Er is een marketingplan in de maak om de presentatie en de verkoop te 
begeleiden.  
 
Voor marketing en productie (geplande start voorjaar 2018) moet het bedrijf groter worden dan de 
bedenker en bouwer van dit moment.  
 
Silvermine bv is daarom op zoek naar twee à drie mensen die deze acties samen met mij 
bedrijfsmatig willen opzetten/uitwerken, uitgaande van het bestaande ontwerp en het prototype. Ik 
zoek mensen die in mijn bedrijf willen deelnemen, mensen die bereid zijn geld en tijd in de start van 
het (productie) bedrijf te steken.  
 
Deelnemers krijgen in ruil voor hun investering aandelen van Silvermine bv. Dit is een echte uitdaging 
voor ondernemende auto-enthousiasten met een technische opleiding.  Mensen die er een kans in 
zien om technisch uitdagend werk te doen in een bedrijfsmatige opzet. Zij kunnen mijn bv zien als 
hun eigen start-up waar ze een investering in doen om het begin van de productie-activiteiten te 
financieren met als voordeel dat er al een bestaand en min-of-meer bewezen product is.  
 
Profiel:  

 Voltooide TU- of TH-opleiding.  

 Liefde voor techniek, passie voor (race)auto’s.  

 Ondernemersinstelling.  

 Bereidheid om alles aan te pakken en productietechnieken te leren beheersen.  

 Begrip voor het belang van details.  
 
Als je serieus geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid, neem dan contact op. Doe dit bij voorkeur 
via e-mail.  
 
 
ing. Frank van Rouendal  
Silvermine bv  
Postbus 19  
7586 ZG Overdinkel  
tel. 06 1022 8080  
info@silvermine.nl 
www.silvermine.nl 
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