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Wie zijn wij
Wij zijn Rauw Brouwers. 

De Amsterdamse brouwer die na 18 maanden hobby brouwen, zijn eerste 

commerciële bier in de markt zette in december 2019. We begonnen in de keuken 

en de kelderkast van Hein. We versleten twee garageboxen. En we kwamen in 

januari 2021 in Amsterdam-Noord terecht. In de co-workingspace

Loads.Amsterdam op de NDSM-werf bouwden we zelf een bar, gingen we door 

met brouwen en laten we sindsien vele mensen van onze bieren genieten.

In korte tijd dat we commercieel actief zijn, groeide onze omzet van € 27.500 in 

2020 naar € 79.500 in 2021.  Ondanks corona realiseerden wij een omzetgroei van 

189% in 2021 ten opzichte van 2020. De afgelopen kwartalen groeien we nog 

harder dan dat, mede omdat corona nu definitief over lijkt. Daarmee groeien we 

uit onze huidige jas en zijn we toe aan de volgende stap. Onze grootste tot nu 

toe.

We gaan onze dromen achterna: een eigen brouwerij met een eigen proeflokaal in 

Amsterdam-Noord. We gaan in eigen ketels brouwen en zelf bieren tappen voor 

iedereen die bier drinkt. Zo  groeien we in volume, vergroten we onze marge en 

versterken we onze identiteit. 
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Dromen is gratis, maar om ze te realiseren hebben we jullie hulp nodig! We kiezen er voor om de financiering op te halen via een
crowdfunding. Jij kunt dus onderdeel worden van de leukste en hardst groeiende brouwerij van Nederland. Steun ons en b(r)ouw
verder mee aan Rauw Brouwers!

Dat gaat een hoop kosten. Kijk maar mee:

Wat hebben we nodig

Proeflokaal

€ 60.000

Werkkapitaal

€ 65.000

Brouwerij

€ 175.000

Totale 
investering:
Minimaal € 300.000
Maximaal € 450.000

Brouwerij

Brouwketels € 100.000

Bliklijn € 40.000

Installatie € 5.000

Vergunningen € 2.500

Opstartkosten € 10.000

Onvoorzien € 17.500

Mogelijke extra’s

Label machine € 2.500

Datum codeermachine € 1.000

Elektrische stapelaar € 4.000

Nieuwe palletstelling € 1.500

Proeflokaal

Aankleding € 42.500

Bar met 8 taps € 5.000

Vergunningen € 5.000

Onvoorzien € 7.500

Mogelijke extra’s

Betere aankleding € xx.000

Werkkapitaal

Werkkapitaal buffer 
o.a. om vooruit-
betalingen te kunnen 
doen en liquide te 
blijven totdat we 
operabel zijn.

€ 65.000

Mogelijke extra’s

Grotere buffer € xx.000Bovenstaande bedragen zijn een samenvatting van de 
investeringspagina van het financieel plan.  Het financiële plan bevat 
naast een investeringspagina ook forecastscenario’s met exploitatie-
begrotingen en liquiditeitsbegrotingen die volledig zijn door 
berekend

Minimaal 300.000 EUR ophalen door middel van crowdfunding



Rendement en aflossing

Aflosschema Voorbeeld Lening 5000 EUR

Begin 
Jaar 1

Einde 
Jaar 1

Einde 
Jaar 2

Einde 
Jaar 3

Einde 
Jaar 4

Einde 
Jaar 5

Einde 
Jaar 6

Lening € - 5.000
Aflossing € 1..667 € 1..667 € 1..667
Rente € 200 € 200 € 200 € 200 € 133 € 67

De lening wordt in 6 jaar afgelost met een jaarrendement van 4% over het openstaande bedrag.
De eerste drie jaar zijn aflossingsvrij, zodat er voldoende tijd is voor de aanschaf van de ketels, de vergunningen, de verbouwingen en 
de eerste omzetgeneratie. In jaar 4, 5 en 6 wordt er jaarlijks een derde afgelost van het ingelegde bedrag.

Een rendement van 4% per jaar afgelost in 6 jaar

Size Geïnvesteerd 
bedrag

Jaarlijkse 
Rente

Clubcard 
(10% korting)

Gift-pack Rauw Brouwers
-

Merchandise pack

Rondleiding 
Brouwerij + 

proeverij

Je naam 
vereeuwigd 
op de muur 

in de 
brouwerij

Een van de 
tanks krijgt 
jouw naam

Eigen bier 
maken + 
100L mee 
naar huis

Een gegeven 
neipaard niet in 
de bek kijken

€ 500,- 4% X X

Doe eens stout 
of the box

€ 1000,- 4% X X X

Blond van 
vertrouwen

€ 2500,- 4% X X X 6 Personen

I PAY A LOT € 5000,- 4% X X X 6 Personen X

Geef Gul . Gul € 10.000,- 4% X X X 6 Personen X X

Ultieme 
Weissguy

€ 20.000,- 4% X X X 6 Personen X X X





Letterlijk en 
figuurlijk 

ongefilterd
Wij staan voor no-nonsense en recht voor zijn raap. Dat zie je terug in 
onze bieren. Gewoon goed bier, doordrinkbaar en zonder fratsen.

Op vrijdag met vrienden de kroeg in. En dan het eten en de tijd 
vergeten. Af en toe eens uit de bocht vliegen en de dag erna op de 
blaren zitten. Ongepolijst bier en op het randje qua naamgeving, maar 
altijd met een knipoog.

Zo staat Rauw Brouwers in het leven. Zo zijn onze bieren!
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Letterlijk en figuurlijk ongefilterd is onze lijfspreuk. De essentie van 
Rauw Brouwers. Met filteren haal je er uit wat je niet wilt hebben. 
Wij laten er juist alles in. zodat jij het beste uit jezelf en ons bier kunt 
halen!
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Kernwaarden

Met een knipoog

Toegankelijk

Ongefilterd
Letterlijk en figuurlijk ongefilterd gaat over onze ongefilterde bieren maar ook over onze ongefilterde communicatie.  
We spreken ons uit, we nemen geen blad voor de mond en zeggen waar het op staat. Daarnaast leggen wij geen 
filter op personen. Bij ons is iedereen welkom om, met of zonder ons, bier te drinken. 

Onze bieren zijn toegankelijk en ‘doordrinkbaar’. Gewoon goed bier dat je uitnodigt om er nog één te drinken. Zelf 
stellen we ons ook toegankelijk op. Zowel online als offline staan we graag bekend als sfeermakers. Je wilt vrienden 
met ons worden en een avond met ons doordrinken in de kroeg.

We nemen ons werk serieus, maar onszelf niet. We houden van humor met woordgrappen. We toveren graag een 
gniffel of glimlach op je gezicht. 

Liever een goede buur dan een verre vriend. Ondanks onze landelijke focus houden we van bevriend zijn met de 
buren. Win-Win denken en elkaar sterker maken. Diensten ruilen met omliggende bedrijven of plaatselijke 
evenementen ondersteunen.

Lokale betrokkenheid



103%

Prestaties
• Sinds 2021 hebben we een locatie op een co-workingspace inclusief bar

• Sinds begin dit jaar liggen we in enkele supermarkten van Jumbo, Albert Heijn en Plus. Dit is 
momenteel ons snelst groeiende kanaal

• Bronzen medaille voor NEIPAard bij Dutch Beer Challenge 2021 

• Populairste bier van Noord Holland voor NEIPAard bij NH Bierverkiezing 2022

• Omnichannel klantbenadering via zowel horeca, retail, groothandels, festivals, supermarkten als via 
onze eigen webshop

• Landelijke dekking door samenwerking met vijf vooraanstaande groothandels

Groei horeca 2021 - 2022

8
AANtal Bieren 

>250
Aantal klanten
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Een overzicht van de prestaties van afgelopen 3 jaar
core range



De brouwers

Jeroen Haselager ging na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit
Twente bij HEINEKEN aan de slag. De bierwereld was hem toen al niet vreemd want
tijdens zijn studie werkte hij bij Grolsch. In de 12 jaar dat hij HEINEKEN werkzaam was,
heeft hij een brede ervaring op gedaan in de supply chain. Zowel als leidinggevende,
als projectmanager en als continu verbetermanager. In zijn laatste rol bij HEINEKEN
bracht hij supply chain en marketing plannen samen door nauw samen te werken met
het Heineken Global Marketing team.

Binnen Rauw Brouwers laat hij zien een naar buitengerichte ondernemer te zijn. Hij
creëert overal kansen en start mooie samenwerkingen met andere ondernemers.

Hein Teurlings ronde zijn master Accountancy af aan de Universiteit van Tilburg en
werkte zijn eerste jaren bij ABN AMRO in diverse functies. Binnen finance, als recruiter,
kantoordirecteur en uiteindelijk als consultant. Het strategisch en lean consultancy
zette hij door in zijn baan bij LCG waarin hij diverse directies begeleidde in hun
transformatie naar continue verbeteren en betere sturing op de doelen. Binnen LCG is
hij sinds enkele jaren ook verantwoordelijk voor de financiën als CFO en heeft een
flinke interne professionalering doorgevoerd op het gebied van financiële sturing.

Hij is daarnaast hobbymatig al vele jaren bedreven in designen.
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Jeroen Haselager

Hein Teurlings

Twee Ervaren founders die elkaar perfect aanvullen



Cijfers

In de afgelopen drie jaar is Rauw Brouwers explosief gegroeid. Ten opzichte van 2020
zijn we in 2021 met een omzet van €79.500, 189% gegroeid. De prognose voor 2022 is
€140.000 waarmee onze omzet opnieuw bijna verdubbelt ten opzichte van 2021.

De 2022 cijfers laten met name een flinke groei zien in Horeca en Groothandel
verkopen, terwijl we het daarvoor van Retail en enkele one-offs moesten hebben.
Zeker nu Corona volledig over lijkt richten we ons meer en meer op deze partijen, die
een grotere omloopsnelheid hebben dan Retail.

De uitdaging voor komend jaar is brutomarge. We zitten momenteel op 30,88%
brutomarge. 2022 is een lastig jaar met stijgende prijzen voor energie, grondstoffen
en verpakkingen. Ondanks dat hebben we een lichte vebetering kunnen realiseren
van 27,5% naar 30,88%. Dat komt met name doordat we handiger zijn gaan inkopen,
nieuwe prijsafspraken hebben gemaakt en onze kostprijs hebben gedrukt doordat
we nu naar etiketten op blik gaan in plaats van sleeves.

In 2023 willen met behulp van deze investering nog meer groeien in brutomarge.
Zowel in de inkoop- als verkoopkant willen we wat opschuiven in onze keten. Door
zelf te produceren, zal onze inkoop van bier drastisch goedkoper worden en kunnen
we een marge halen tot wel 60%. Daarbij opgeteld kunnen we ook aan de
verkoopkant brutomarge winnen doormiddel van ons proeflokaal.
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Weissguy
Laat ze maar, jij weet wel beter. 
Weissguy die je bent!

Weizen – 5,7 % – 33 cl blik / 20l fust

In de sneeuw met je kop in de zon of languit op het terras na 
lange werkdag. Dit is jouw eigen Weizen!
Een weloverwogen mix van tarwe, Vienna- en pilsmout maken 
dit bier fris en doordrinkbaar. De Cascade hop en 
sinaasappelschil zorgen voor een zachte licht zoete afdronk. Is 
je glas te klein en je dorst te groot? Pak er gewoon nog één. 

Jij weet wel beter. Weissguy die je bent! 

Lul.Lul
Alles behalve een nul punt nul

Tripel – 8,5 % – 33 cl blik / 20l fust

Lul.Lul is een Tripel voor de volwassen bierdrinker met een frisse blik 
op het leven. Gebrouwen met veel mout en een combinatie van 
korianderzaad en sinaasappelschil. Zo ontstaat wat bij een noemen 
een “alcoholblij bier”: Bier met een stevig karakter, behoorlijk wat 
alcohol en eigenlijk net iets te doordrinkbaar voor 8,5%. 
Ga er mee eens goed voor zitten, pak em beet en geniet van deze 
karaktervolle Grand Cru!

Lul.Lul, alles behalve een nulpuntnul

NEIPAARd
gevaarlijker dan je denkt

NEIPA – 5,7 % – 33 cl blik / 20l fust

NEIPAard neemt je mee naar warme oorden. Lekker chillen in 
het water met een hopsappie in je hand. De fruitige hoparoma’s 
van Amarillo, Citra, Mosaic en Simcoe zorgen voor een tropisch 
feestje in je neus en mond. Met z’n zachte uitstraling en 
toegankelijke alcoholpercentage blijft NEIPAard je uitnodigen. 
Maar pas op want een NEIPAard is gevaarlijker dan je denkt!

Stout of the box
Drink verder dan je gewend bent

Caramel Imperial Milkstout – 10,5 % – 33 cl blik/ 20l fust

Wees een omdrinker. Zie geen bieren op de weg maar wees creatief 
en tap eens uit een ander vat. 
Met deze Caramel Imperial Milkstout van maar liefst 10,5% zorgen we 
voor meer stout in je leven. Een zwaar bier dat je vanuit meerdere 
invalshoeken laat genieten. 
Donker als chocola en koffie, stroperig en zacht als warme caramel en 
met de perfectie van een romig toetje. 
Doe net als wij: Trek je stoute schoenen aan drink verder dan je 
gewend bent!
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Onze Bieren



HOCUS POCUS 
PILATUS PILS
Poeff, Glas leeg!

Craft Pilsner – 4,9 % – 33 cl blik/ 20l fust

Poefff, glas leeg! Dat pils zo kan smaken had je nooit durven dromen. 
Hocus Pocus Pilatus Pils is een ongefilterd craft pilsner waarmee je 
fantasie werkelijkheid wordt. Laat je meevoeren door de verfijnde 
bitterheid van Saaz hop en proef de rijke sensatie van dit 
buitengewoon smaakvolle pils. Het geheimzinnige recept kunnen we 
niet met je delen, de betovering wel. Drink deze goudgele toverdrank 
met je vrienden en je zult merken dat een vol glas een illusie is!

FLAmango
Op een been kun je niet lopen

Mango Ananas Milkshake IPA – 6,3 % – 33 cl blik/ 20l fust

Flamango is een exotisch bierdier dat, met één been, vol in het leven 
staat. Flamango’s staan nooit alleen en leiden een kleurrijk leven vol 
passie en plezier.

Flamango is een Ananas Mango Milkshake IPA van 5,4% alcohol.  Dit 
klinkt als een hele mondvol en dat is het ook. Vol en Romig. Met kilo’s 
ananas en mango heb je je twee stuks fruit ook mooi weer binnen. 
Schud je veren op, vlieg er op uit en onthoud: op één been kun je niet 
lopen!

I.P.A. LOT
… zeker als ik gedronken heb

IPA – 6,2 % – 33 cl fles/ 20l fust

Kletteren, pissen, stralen, zeiken, sassen of klateren. I.P.A. Lot is een 
bier waar je van gaat lopen. Naar het toilet welteverstaan want deze 
West Coast-achtige IPA blijf je drinken. Een zachte, fruitige IPA waarin 
drie Amerikaanse hoppen zorgen voor een heerlijk bittere kick.

STEKEBLOND
Liefde maakt Blond 

Dry hopped blond – 6,4 % – 33 cl blik/ 20l fust

Die zag je niet aankomen hé. 

Sluit je ogen en verwen je mond. Deze mild kruidige blonde rakker is 
om verliefd op te worden. Licht zoetig en met 6,4% alcohol, zoals een 
blond hoort te zijn. Maar dan dry hopped met Citra hop en 
ongefilterd.  

Liefde maakt blond!
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MarketingMIX 6 P’s

Product

• Al onze bieren zijn ongefilterd. Daarmee 
behouden we complexiteit en smaak.

• Gewoon goed bier, doordrinkbaar en zonder 
fratsen.

• Ons assortiment breiden we uit naar 12 vaste 
bieren en jaarlijks enkele specials.

• De bieren zijn verkrijgbaar in blik en op fust. 
We maken de volledige overstap op blik en 
gaan onze flessen de deur uit doen.

• Onze alcoholvrije producten zijn truien, t-
shirts, petten en andere promotieartikelen. 

• De keuken in het proeflokaal is simpel, 
laagdrempelig, weinig werk en vooral 
bierondersteundend. Bruin fruit.
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Prijs

• Onze prijs is gebaseerd op de inkoopprijs. We 
hanteren eenzelfde marge op al onze bieren 
en verhogen de prijzen ook als onze inkoop 
omhoog gaat.  Dit doen we enkele keren per 
jaar.

• We positioneren onze prijzen ten opzichte 
van onze concurrentie op zo’n manier dat we 
toegankelijk zijn voor een breed publiek. 

Plaats

• Onze afzetmarkt is geheel Nederland. Zowel 
de horeca, retail als de thuismarkt. 

• We richten ons qua horeca met name op de 
grote steden.

• Momenteel hebben we met de NDSM werf 
een plaats die past bij onze kernwaarden en 
past bij wat we willen uitstralen. Mochten we 
een andere locatie vinden dan zal ook die 
rauwe uitstraling een rol spelen bij de plaats 
die we zoeken

• Plaatselijke verbondenheid is voor ons 
belangrijk. Ondanks dat we ons richten op 
heel Nederland, zijn buren voor ons belangrijk. 
We denken win-win en het elkaar versterken. 
Samenwerkingen met andere bedrijven in ruil 
voor elkaars diensten zullen wij stimuleren.

Wat we willen uitstralen hebben we gedefinieerd aan de hand van de 6 p’s



MarketingMIX 6 P’s

Promotie

Al onze promotie zal in lijn zijn met onze 
kernwaarden, waarbij we een online en offline 
een gevoel willen uitstralen dat je met ons 
vrienden bent.

Kanalen:
• Website
• Socials
We houden er rekening mee dat mensen ook ons 
moeten leren kennen op de socials
• Offline
• Festivals en events
Lasers, rookmachine, bellenblaas en andere 
gekkigheden. We stralen uit dat we het naar onze 
zin hebben.
• Mond tot mond reclame
• Sponsoring
• Crowdfunding
• POS materiaal
Het liefst met een (woord)grap
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Personeel

• We willen toewerken naar enkele vaste 
medewerkers, medewerkers op 0-uren 
contract en meerdere stagiaires per jaar.

• Zowel personeel voor de brouwerij, de sales 
en het proeflokaal

• Personeel is kundig, liefhebber van bier en is 
borrelbaar. 

• De communicatie is open en je spreekt je uit. 
Wij houden er van dat moeilijkheden, twijfels 
en blijdschap besproken wordt, dat zullen wij 
ook doen. Ongefilterd noemen we dat.

• Personeel is hands-on, proactief en gaat 
zelfstandig aan de slag. Je krijgt een 
verantwoordelijkheid, geen taak.

• Work hard, play hard! Fun is een belangrijk 
element ook buiten het werk om.

Presentatie

• In onze blikken willen we een herkenbare 
kleurrijke uitstraling gecombineerd met 
zwarte achtergrond. We werken vooral met 
silhouetten.

• Verpakkingen hebben een rauwe touch. 
Karton met zwarte opdruk en eventueel 
enkele uitgesproken kleuren om dat aan te 
vullen.

• We schrijven in korte begrijpelijke zinnen. “Als 
je te veel tekst nodig hebt om de boodschap 
over te brengen, is de boodschap niet sterk 
genoeg.”  Dit niet dus!

• Het proeflokaal mag een rauwe, maar warme 
industriële uitstraling hebben. Staal, hout en 
graffiti.

Wat we willen uitstralen hebben we gedefinieerd aan de hand van de 6 p’s
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NDSM is in trek
De NDSM wordt gezien als een unieke, rauwe, postindustriële plek waar
bewoners en bezoekers de drukte van de stad tijdelijk achter zich kunnen
laten om zich mee te laten voeren door grootse artistieke gebaren en
onverwachte belevenissen. Ook is de NDSM erg in trek bij bedrijven. De
laatste vijf jaar is aantal bedrijven op het NDSM terrein ruim verdubbeld
tot 835 bedrijven in 2021.

Half miljoen bezoekers
Jaarlijks trekt de NDSM meer dan een half miljoen bezoekers. De meeste
mensen komen voor kunstprojecten, voor de horeca of voor een van de
vele festivals naar de NDSM.

MEER BEWONERS
Het aantal bewoners van de NDSM is toegenomen van 379 in 2013 tot
2.170 in 2021. De komende jaren zullen hier nog meer bewoners bijkomen.
In de huidige plannen is namelijk ruimte voor 4500 tot 5000 woningen op
de NDSM. Waarvan 68% tussen de 25-45 jaar oud.

Rauw Brouwers is NDSM
Daar waar ooit immense vrachtschepen werden gebouwd op de grootste
scheepswerf ter wereld. Die oude werf die nu een opwindend
underground gebied van roestige loodsen en weerbarstig beton is . Die
culturele broedplaats waar festivals eindeloos door te lijken gaan en waar
je bij de coolste horeca geniet van een geweldig uitzicht over ’t IJ en de
rest van Amsterdam. Daar, in die ongepolijste ruige omgeving, komt onze
brouwerij met proeflokaal!

Brouwerij op de ndsm

Het NDSM terrein is een één-op-één match met waar Rauw Brouwers voor staat.
Gezien de grote aantallen bezoekers en de toename van het aantal bewoners, biedt
de NDSM daarbij een groot potentieel als directe afzet markt.
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Na uitgebreid onderzoek is ons oog gevallen op apparatuur van Tonsen Brewing Company uit Shangdong. Zij staan bekend om de goede
prijs-kwaliteit verhouding en dit is een gespecialiseerd bedrijf dat meer dan 60 bier productie technologie master en senior technisch experts
in dienst heeft. Zij helpen mee met het ontwerpen van een vloerplan tot de daadwerkelijk installatie ter plaatse en aansluiten van de diverse
leidingen. Voor import en contact laten wij ons bijstaan door Jan Loomans van Jan & Jan Asian Opportunities.

Apparatuur
• Moutmolen
• Maischketel
• Filterkuip
• Kook- en whirlpoolketel
• Wortpomp
• Heetwatertank met pomp
• Warmtewisselaar
• Werkplatform
• 5 Vergistingstanks
• Koelmachine
• Koud watertank met pomp
• Sterilizatietanks
• Canning machine (Micro Can - Engeland)
• Stoomgenerator (Ghidini - Italië)
• Waterontharder

Brouwapparatuur
Chinese ketels vanwege de beste prijs-kwaliteit aangevuld met Europese apparatuur



Uitstraling
We werken met simpele rauwe materialen zoals tonnen, haspels
voor kabels en klapbanken en gebruiken containers met veel
graffiti voor een rauwe uitstraling. Een groot deel daarvan is al in
ons bezit.
De bar zal veel met golfplaten en hout gemaakt worden.

Ketels
De ketels staan midden in het proeflokaal. Ze zijn niet
supergroot, maar je kunt vanaf het proeflokaal wel zien hoe er
gebrouwen wordt.

Verser dan dit kan niet!

Kantoor en Opslag
Uit het zicht maar ook op locatie hebben we ruimte voor
kantoor en opslag. We hebben behoorlijk wat palletruimte
nodig om alle bieren en verpakkingsmateriaal een plek te geven.

Moodboard proeflokaal
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Een rauwe uitstraling met ketels midden op de vloer



Contact
Rauw Brouwers
Ms. Tarnweg 10
1033 SK Amsterdam

KVK 73179361
IBAN NL78KNAB0258027134

Jeroen Haselager
+31 6 17550468
info@rauwbrouwers.nl
www.rauwbrouwers.nl

www.facebook.com/rauwbrouwers

www.instagram.com/rauwbrouwers

www.untappd.com/rauwbrouwers


