
 

 

PERSBERICHT 
 
TIIN Capital en PPM Oost investeren in Nectar 3D 

 

Introductie “hassle-free 3D-printer" dankzij nieuwe investeerders  

 
Apeldoorn, 10 april 2017 - Zonder gedoe 3D-printen met professionele kwaliteit tegen een betaalbare prijs. 

Nectar 3D maakt dit mogelijk voor innovatieve bedrijven en ondernemers. Met een investering door TIIN 

Capital en participatiemaatschappij PPM Oost, introduceert Nectar haar nieuwe “hassle-free 3D-printer”: 

Nectar One. Met de investering gaat Nectar de productie van de Nectar One 3D Printer op te schalen en 

haar distributienetwerk uitbreiden. 

 

Gebruikersgemak voor professionele markt 

Speciaal voor innovatieve bedrijven ontwikkelde het Arnhemse bedrijf een 3D Printer die het spreekwoordelijke 

gat opvult tussen consumentenprinters en industriële printers. Nectar One is een volledig modulaire 3D Printer, 

waarvan de acht kernmodules binnen vijf minuten met één schroevendraaier gewisseld kunnen worden. Ideaal 

voor bedrijven die de mogelijkheden van 3D Printing zien, maar nog aarzelen wat betreft gebruiksvriendelijkheid, 

betrouwbaarheid en ondersteuning. Nick Wilderink, CEO Nectar: “Uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze 3D 

Printer was het gemak voor de gebruiker. Professionele klanten hechten waarde aan het resultaat en willen een 

herhaalbaar, betrouwbaar en gemakkelijk 3D-printing proces.”  

 

Door de strategische mogelijkheden eisen professionele gebruikers meer van 3D printers  

3D Printing wordt veelal ingezet voor rapid prototyping. Door het vereenvoudigen en professionaliseren van het 

proces kunnen ontwikkelaars zelf de printcapaciteit in huis halen. Hierdoor zijn zij niet langer afhankelijk van 

derden. Dit verkort het ontwikkelproces en maakt 3DPrinten goedkoper, sneller en risico-armer. Voor bedrijven is 

dit van strategische waarde om sneller nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bovendien 

werkt het in-house kunnen 3D Printen van prototypen motiverend en stimuleert het creatieve proces. 

In de komende jaren zal 3D Printing een belangrijkere rol gaan spelen in de productieketen. Hierbij treedt een 

verschuiving op naar daadwerkelijke productie. Dit is reeds gaande binnen sectoren zoals aerospace, automotive 

en de medische sector en op termijn ook binnen sectoren zoals machinebouw en de maakindustrie. Dit betekent 

dat hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en printmogelijkheden. Door de modulaire 

platform filosofie biedt Nectar haar klanten de mogelijkheid om mee te groeien met deze ontwikkelingen.  

 

Groeikapitaal voor uitbouw productie en verkoop 

Het in 2012 opgerichte Nectar trekt kapitaal aan voor zowel de opschaling van de productie van de Nectar One 

3D Printer als de uitbreiding van het distributienetwerk. Tevens is een deel van het kapitaal bestemd voor de 

verdere doorontwikkeling van de printer en het printplatform. PPM Oost investeert in Nectar vanuit 

Participatiefonds PPM Oost en TIIN Capital vanuit het TIIN TechFund 3. Richard Tieleman, investment manager 

bij TIIN Capital: “Nectar is één van de eerste 3D-printerleveranciers die in staat is om een printer in de markt te 

zetten die vanwege haar gebruiksgemak voor een brede doelgroep relevant is en door de modulaire opbouw en 

de hoogwaardige componenten een kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau levert dat aansluit bij de huidige en 

toekomstige toepassingsmogelijkheden. De printer is hiermee uitermate geschikt voor de zakelijke markt.” 

Pieter Rhemrev, adjunct-directeur bij PPM Oost, voegt hieraan toe: “Het Nectar-team heeft zich in de afgelopen 

periode sterk ontwikkeld op technisch en commercieel vlak. In maart van dit jaar won Nectar met de Nectar One 

zelfs de RapidPro Startup Award. Met deze investering verwerven we een belang in een Gelderse Smart Industry 

onderneming, die zich richt op een veelbelovend marktsegment binnen de snel groeiende 3D-printindustrie.” TIIN 

en PPM Oost werken al jaren met elkaar samen, onder meer als cofinanciers van de bedrijven Perrit en CWR 

Mobility. 

 
 



 

 

 

Meer informatie: 

 

Over Nectar 

Nectar is een Nederlandse onderneming, gevestigd in Arnhem, die actief is op het gebied van het vervaardigen 

van 3D Printers. De onderneming is in 2012 opgericht door Nick Wilderink en Stein de Haan. Na ruim vier jaar 

aan research & development heeft de onderneming in december 2016 de Nectar One gelanceerd. Inmiddels zijn 

er tientallen klanten die dagelijks de Nectar One inzetten binnen hun onderneming of organisatie. Nectar heeft 

een team van zo’n 20 interne en externe medewerkers.  

Voor meer informatie bezoekt u: www.nectar3d.com. 

 

Over TIIN Capital 

Sinds 1998 investeert TIIN Capital in IT- en hightechbedrijven die een belangrijke rol in de Nederlandse economie 

spelen en die door middel van innovatie het verschil maken. TIIN Capital investeert via zijn fondsen TechFund, 

TIIN TechFund 2, TIIN TechFund 3, TIIN Buy-out & Growth Fund en TIIN Next Phase Fund. Een nieuw fonds dat 

zich richt op investeringen in een later stadium staat gepland voor 2017. TIIN Capital heeft ongeveer € 60 miljoen 

aan assets under management en maakt gebruik van een netwerk van meer dan 1.000 informele beleggers. 

Naast kapitaal hechten onze deelnemingen veel waarde aan ondernemerschap en kennis van technologie en 

diverse branches (binnen ons netwerk). 

Voor meer informatie bezoekt u: www.tiincapital.nl. 

 

Over PPM Oost 

PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland. Zij stelt de 

benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in High Tech, Life Tech, 

Cleantech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt Oost NV ondernemers met 

innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.  

PPM Oost staat voor actief beheer en coaching: ondernemen voor de maatschappij van de toekomst. Met geld 

van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220 

bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 300 miljoen euro. Zo wordt een mooie bijdrage 

geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen. 

Voor meer informatie bezoekt u: www.ppmoost.nl. 


