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Deze lening wordt aangegaan in combinatie met leningnummer 16705. Het betreft een combinatie tussen een 
annuïtaire en aflossingsvrije lening met een totaal kredietbedrag van € 800.000,-, welke zal worden aangewend 
voor de financiering van vier grote opdrachten. Medegeldnemers zijn GDO Holding B.V. (Creditsafe score 75) en 
Unlimited Leisure Holding B.V. (Creditsafe score 58). Leningnummer 16705 is reeds volgeschreven.
 

Kort samengevat

Wij starten het komende jaar met vier nieuwe projecten, waarvoor de contracten zijn getekend.
TAPEMYDAY maakt gebruik van unieke, zorgvuldig ontwikkelde en geteste IP op het gebied van track & trace en 
videobewerking.
Wij gaan met onze opdrachtgevers een partnership voor minimaal 5 jaar aan, waarbij de opbrengsten worden 
verdeeld. De terugverdientijd is maximaal anderhalf jaar.
Onze oplossing werkt geautomatiseerd en is op afstand te bedienen. Hierdoor blijven de operationele kosten zeer 
laag.
TAPEMYDAY is voor eindgebruikers zeer goed te begrijpen en past perfect in het digitale tijdperk. Enjoy. Share. 
Remember.
Een filmproductie van de volledige dag of één foto? TAPEMYDAY biedt klanten veel meer waar voor hun geld dan 
huidige fotoaanbieders.

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming?
TAPEMYDAY is een revolutionaire turnkey oplossing waarmee bezoekers van allerlei vormen van vermaak (pretparken, 
waterparken, trampolinehallen et cetera) eenvoudig een complete film van alle hoogtepunten van hun dag krijgen. Het 
werkt als volgt:

 
De filmproductie wordt gemaakt in de huisstijl van de opdrachtgever

 
Bij binnenkomst krijgt de bezoeker een polsbandje met daarop een website en unieke code.
Bij iedere attractie wordt dit bandje door de bezoeker gescand.
TAPEMYDAY herkent de persoon en koppelt deze aan de unieke code.
De cameras beginnen te filmen, waarbij de bezoeker wordt gevolgd d.m.v. Track & Trace software. Wij kunnen ca. 
300 bezoekers tegelijk volgen en filmen.
De gemaakte opnamen worden automatisch bewerkt tot een persoonlijke filmproductie van ca. 5 minuten met 
daarin de opgenomen hoogtepunten, voorgeselecteerde beelden (bijvoorbeeld drone-shots), een (sponsor)logo 
en muziek.
Het eindresultaat kan door de bezoeker na invoer van de unieke code vrijwel direct digitaal worden gedownload 
vanaf de website, bijvoorbeeld vanaf een smartphone.
In ons All-Inclusive model wordt de entreeprijs voor iedere bezoeker met ca. €1 verhoogd en heeft iedereen de 
optie om zijn of haar film te downloaden. In andere gevallen kan de film, na het zien van een voorbeeld, worden 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/projecten/project.aspx?id=16705
http://tapemyday.com/
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gekocht bij een verkooppunt.
Er is bijverkoop mogelijk in de vorm van USB-sticks of fysieke video ansichtkaarten met daarop de film. Ook 
kunnen wij foto’s onttrekken en los aanbieden.
Wij geven gasten naast de reguliere film een korte versie (15 sec.) welke met een paar klikken is te delen op 
Social Media.

Links: Het software development office van TAPEMYDAY 
Rechts: Onze camera’s worden zorgvuldig geassembleerd

Onze oplossing is bijna volledig geautomatiseerd en aan te passen aan de behoeften en wensen van iedere locatie. Zo 
kunnen wij bijvoorbeeld tijdelijk de filmpjes in een Halloween thema uitgeven. Wij werken met een businessmodel dat 
berust op partnerschap, waarbij wij betrokken blijven om ondersteuning en meerwaarde te bieden. Daarnaast heeft 
TAPEMYDAY via een ‘Watchdog’ totale controle over haar systemen op afstand, inclusief de mogelijkheid om deze stop 
te zetten voor onderhoud. Hierdoor kan een eventuele hapering snel worden verholpen.

Onze visie is om binnen vijf jaar wereldwijde marktleider te zijn in het werkveld van de attractiefotografie, waarbij met 
onze unieke en verfrissende werkwijze de toon is gezet voor allen die ons volgen. 

Samengevat is TAPEMYDAY:

Een fantastische en unieke manier om omzet en klanttevredenheid te verhogen
Een geautomatiseerde oplossing welke gebruik maakt van baanbrekende technologie
Een veelzijdige toepassing met een brede inzetbaarheid en een overtuigend businessmodel

Onze strategie
Wij hebben onze bedrijfsstrategie gebaseerd op marktonderzoek, waarvoor we de data van 250+ leads uit onze CRM 
hebben gecategoriseerd en geanalyseerd. Zie de afbeeldingen onder deze tekst. Daarnaast zijn wij jaarlijks aanwezig op 
alle grote leisure beurzen om nieuwe contacten te leggen en goed geïnformeerd te blijven over de laatste 
ontwikkelingen. We publiceren daarnaast geregeld in vakbladen en onderhouden een blog op onze website. Voor onze 
belangrijkste marktsegmenten hebben wij op maat gemaakte producten ontwikkeld en in de voor ons belangrijkste 
regio’s werken wij samen met lokale partners. 

 
Links: Onze belangrijkste regio’s

Rechts: Onze belangrijkste markten (FEC betekent Family Entertainment Center)
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Het TAPEMYDAY sales team op de IAAPA beurs in Orlando (VS), 2016

Hoe ziet ons implementatieproces eruit?
Zodra het contract met een klant is getekend begint bij ons het ontwikkelingsproces. De totale doorlooptijd van kick-off 
tot volledige ingebruikname is sterk gebaseerd op een aantal factoren:

Nieuw of bestaand project
Grootte van het project
De benodigde nieuwe ontwikkelingen
Wensen van de klant (nieuw seizoen)
Exploitatiemodel

Voor het onderstaande overzicht hebben wij een praktijkvoorbeeld gebruikt van één van onze projecten (New Haven, 
VS). Dit project begeeft zich momenteel in eind Fase 3.

 
Het overgaan tot een nieuwe fase is afhankelijk van het succesvol afronden van de vorige. Bij het afronden van een fase 
wordt deze ondertekend door de opdrachtgever en onszelf in het ‘implementation manual’. Op deze wijze houden wij de 
voortgang en gemaakte afspraken overzichtelijk.

Waar wordt de financiering voor aangewend?
TAPEMYDAY werkt met projecten. Op dit moment zijn vier nieuwe projecten in opdracht genomen voor een totale 
investering van € 1.466.000,-. De laatste van de vier projecten uit deze projectbundel zal (onder voorbehoud) in september 
2018 operationeel zijn. Om deze uit te voeren hebben wij werkkapitaal nodig. TAPEMYDAY vraagt € 800.000,- het 
overige bedrag wordt door de moederbedrijven gefinancierd. De beide moeders nemen naast hun deel van de 
investering in deze projecten ook de kosten van de verdere exploitatie van TAPEMYDAY voor hun rekening.
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Investeringsbegroting

Bestedingsdoel Bedrag
FEC in New Haven, VS €    128.000,-
Indoor Theme Park in Muscat, Oman €    610.000,-
Outdoor Theme Park in Istanbul, Turkije €    600.000,-
FEC in Allegan, VS €    128.000,-
Totaal € 1.466.000,-
Af: eigen middelen €    666.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl €    800.000,-
Waarvan Annuïtair €    400.000,-
Waarvan Aflossingsvrij €    400.000,-

Waarom kiest u voor een aflossingsvrije lening?
Wij kiezen voor een combinatie tussen een aflossingsvrije lening en een annuïtaire lening. De gelden worden benut om 
de verkregen opdrachten uit te voeren en, in combinatie met de financiering vanuit de moedermaatschappijen, direct 
nieuwe opdrachten aan te nemen. Doordat we over het werkkapitaal vanuit de aflossingsvrije lening kunnen beschikken 
stelt de Crowd ons in de gelegenheid om snel te groeien.
 
Waarom kiest u voor crowdfunding?
Crowdfunding is een goed alternatief voor bancaire financiering en sluit prima aan bij het projectmatige karakter van 
onze onderneming. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om versneld onze groeistrategie te realiseren. Wij 
beschouwen Geldvoorelkaar.nl als een moderne oplossing voor een modern product, waarbij vele betrokkenen ontstaan. 
De vele succesvolle crowdfunding projecten geven ons het vertrouwen in deze oplossing en wij bieden op onze beurt 
een solide en interessante investeringsmogelijkheid. 

Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? 
TAPEMYDAY is een gezamenlijk product van Unlimited Leisure Holding BV en GDO BV waaraan sinds 2008 wordt 
ontwikkeld. In januari 2016 is deze samenwerking omgezet in een BV genaamd TAPEMYDAY B.V. Unlimited Leisure 
Holding BV en GDO B.V. zijn elk 50% aandeelhouder.

 

 

Onze moederbedrijven
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Unlimited Leisure Holding (ULH) is wereldwijd de enige “one stop shop” voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren 
van sneeuw- en ijspretparken. ULH biedt onder de naam Unlimited Snow de beste oplossingen voor alle denkbare 
sneeuw- en ijsconcepten en staat bekend om haar originaliteit, innovatie en betrouwbare engineering. 

Gespecialiseerd in Turnkey oplossingen voor projectrealisatie.
Daarnaast consultancy, op maat gemaakte producten en operationele begeleiding.
Hooggekwalificeerd team van eigen personeel, partners, consultants en leveranciers.
Beschikking over diverse patenten op het gebied van sneeuwaccomodaties.
Werkt aan internationale projecten variërend van 5.000 tot 75.000 m2 in oppervlakte en met budgetten tussen 12 
en 250 miljoen Euro.
Zie www.unlimitedsnow.com voor portfolio en meer informatie

 

 

GDO Precision Technology is opgericht in 1899 en een snelgroeiende specialist in het maken van gereedschappen, 
machines en vision-inspectiesystemen. Met een ondernemende visie biedt het wereldwijd solide oplossingen aan 
klanten met een veelheid aan wensen, maar met één centrale eis: compromisloze kwaliteit.

Internationaal klantenbestand van hoogwaardige en gerenommeerde fabrikanten in de automobiel-, life science-, 
voedings, verpakkings- en energie-industrieën.
Drie vestigingen in Nederland (Eygelshoven) en Duitsland (Baden-Baden en München).
Drie saleskantoren in de VS (Minneapolis) en Ierland (Cork en Dublin).

http://www.unlimitedsnow.com/
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± 100 medewerkers verdeeld over de divisies Machines, Vision Systems, Tooling en Testing & Diagnostics.
Nadruk op creatieve engineering, in-house productie en inspectie expertise.
Zie www.gdo-bv.com voor portfolio en meer informatie.

 

 
Wat is globaal het omzetniveau en resultaat van de onderneming?

Boekjaar Omzet Cumulatieve Cashflow Resultaat na Belasting
2016 €    300.000,- €  - 225.000,- €  - 225.000,-
2017 (prognose) €    460.000,- €  - 360.000,- €  - 150.000,-
2018 (prognose) € 1.555.000,- €    395.000,- €    460.000,-
2019 (prognose) € 2.735.000,- € 2.085.000,- € 1.200.000,-
2020 (prognose) € 3.220.000,- € 4.085.000,- € 1.305.000,-

Deze prognose is gebaseerd op de projecten die binnen de huidige crowdfunding vallen en vervolgens behoudend 
doorgetrokken. Onze ambitie van marktleiderschap is gebaseerd op een verveelvoudiging van het aantal te realiseren 
projecten vanaf 2018. De mogelijkheid tot het versneld toepassen van onze groeistrategie middels crowdfunding kan 
hierin een belangrijke rol spelen. De financiële verslaglegging wordt verzorgd door Ozlo Accountants.

Het onderstaande overzicht is een detailweergave van de projecten waarvoor wij financiering vragen. In het geval van 
het All Inclusive model wordt de entreeprijs verhoogd en kunnen alle bezoekers hun filmpje downloaden. Deze optie is 
dus voor iedereen beschikbaar. Daarnaast kan de bezoeker ervoor kiezen om een extra product te kopen, zoals een 
USB-stick of fysieke video ansichtkaart. De contractperiode van al de onderstaande projecten is 5 jaar. 

N.B.: De terugverdientijd voor het door crowdfunding gefinancierde deel is feitelijk gemiddeld 7 maanden. Dit komt 
doordat de klanten ook een eigen bijdrage leveren als deel van de investeringssom, hetgeen wordt vertaald in de 
verdeling van de opbrengsten van de filmverkopen.

http://www.gdo-bv.com/
https://www.ozloaccountants.nl/
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Wat zijn de korte- en lange termijn vooruitzichten van de onderneming?
Het geschetste behoudende scenario is gebaseerd op vier getekende contracten. TAPEMYDAY is klaar voor 
wereldwijde uitrol. Vanuit eigen marktonderzoek, voortdurende feedback en getoonde interesse blijkt dat de wereld klaar 
is voor onze diensten. De Leisure industrie, die ook tijdens de crisisjaren nog steeds groeide, kent stijgende 
bezoekersaantallen en omzetten (Bron: IAAPA industry report). 

Door ons aantrekkelijke businessmodel is de investering gemiddeld binnen anderhalf jaar terugverdiend, gedurende de 
resterende looptijd van onze vijfjarige contracten worden de inkomsten uit TAPEMYDAY 50/50 verdeeld tussen onze 
partner en onszelf. Om partnerschap te bekrachtigen draagt de klant tijdens de opbouwfase al financieel bij aan het 
project.

 
Momenteel zijn wij in serieuze vervolggesprekken met 15+ mogelijke nieuwe klanten en hebben wij een lead-database 
van 300+ potentiële opdrachtgevers en andere partners. Eind 2018 verwachten wij wereldwijd 10 projecten in uitvoering 
te hebben van variabele grootte. Daarnaast zijn twee van de partijen waarmee TAPEMYDAY momenteel samenwerkt 
zijn internationale franchisegevers met een hoog uitbreidingspotentieel voorbij de eerste realisatie. 

 
Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?
TAPEMYDAY is opgericht in 2016 en het benodigde werkkapitaal is ingebracht door de beide moederbedrijven (per 
ultimo 2016 was dit € 746.000,-). Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt € - 526.000,- bij een balanstotaal 
van € 279.000,-.
 
GDO Holding B.V. heeft per 31/12/2016 een eigen vermogen van € 2.720.000,- bij een balanstotaal van € 10.883.000,-. 
In 2016 is een cashflow gerealiseerd van € 595.000,-.
 
Unlimited Leisure Holding BV heeft per 31/12/2016 een (vennootschappelijk) eigen  vermogen van € 780.000.-  bij een 
balanstotaal van € 2.700.000,-. In 2016 is vennootschappelijk een cashflow gerealiseerd van € 145.000,-.

Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de betaalverplichting van deze 
lening?
Wij besteden volgens prognose 21% van de beschikbare cashflow aan de betaalverplichting van deze lening in 2018. 

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
TAPEMYDAY B.V. huurt bedrijfsruimte van de beide moederbedrijven. 

Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Als zekerheid voor deze lening tekenen beide moederbedrijven als medegeldnemer.

Incentive 

Bij een investering van € 300,- tot € 5.000,- ontvangt u een voucher voor een gratis filmsouvenir op een van onze 
locaties
Bij een investering van € 5.000,- tot € 30.000,- ontvangt u de mogelijkheid tot deelname aan een geheel 
verzorgde heerlijke lunch op een van onze locaties. Tijdens deze lunch zullen wij TAPEMYDAY verder 
presenteren. Daarnaast ontvangt u de eerdere incentive.
Bij een investering van € 30.000,- of meer ontvangt u een speciaal ontworpen fysieke videokaart met een 
boodschap van het TAPEMYDAY team en de eerder genoemde incentives.

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde G-PD% en de Creditsafe score zijn van geldnemer TAPEMYDAY B.V. 

Medegeldnemers zijn:

Unlimited Leisure Holding B.V. (G-PD% 0,84% en Creditsafe score 58)
GDO Holding B.V. (G-PD 0,56% en Creditsafe score 75)

Er is bij deze lening geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.
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Unlimited Leisure Holding B.V. heeft leningen lopen onder nummers 15880 en 16095. De verplichtingen uit hoofde van 
deze leningen worden correct nagekomen. 

Update 7-7-2017
De Creditsafe score van de geldnemer is verbeterd van 21 naar 30. Het vernieuwde Creditsafe rapport treft u in de 
bijlagen bij deze pitch aan. 

Update 12-07-2017
Ondernemers verhogen de rente van 8% naar 9%.

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/projecten/project.aspx?id=15880
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/projecten/project.aspx?id=16095

