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Aantallen per 30 juni 
 
 
 
 



Ontwikkelingen organisatie 
 

• Operations 
• Op orde met komst flying doctor per 1 augustus 

• Development 
• Op orde met komst Mechanical Engineer 

• Thailand 
• Gesprekken gaande met Procurement Engineer 



Seizoensgevoeligheid 
• Verandering in de organisatie door: 

• Openen markten in werelddelen met ander seizoenspatroon 
• Toevoegen nieuw product-marktsegment 

• Vendo 
• Cargo 

• Minder pieken en dalen in de productie 
• Gestage stijging verkoop onderdelen door distributeurs  
 



Kwaliteit 
• Oplossing technische tekortkomingen opgelost 

• 12 Volt probleem 
• Optocoupler probleem 
• Remsensor probleem 
• Actieradius probleem Lithium 

• Kwaliteitsaudit leveranciers Thailand 
• Bij kritische leveranciers meerdere vendors 
• Frequente audits bij toeleveranciers 

• Kwaliteitsaudit productielijn Thailand 
• Verscherpte controle op de assemblagelijn 



Komende projecten 

• Kostenbesparing materiaal 
• Gebaseerd op Bill of Material, procurementronde 

• Kostenbesparing assemblage Werkplaats NL 
• Aantal activiteiten van NL naar Thailand in assemblage 
• Engineering Changes om tijd te besparen 

• Kwaliteitsverhoging product 
• Betere kwaliteit product, lagere garantiekosten 

• Typegoedkeuring Vendo 
• Gerealiseerd. In afwachting van documentatie op basis uitslag 

laatste test 



Sales 
• Concrete voorstellen voor distributeurs/agenten in: 

• Engeland 
• Frankrijk 
• Malta 
• Griekenland 
• Duitsland 

• Samenwerkingsverband met Food Truck Company 
• Steeds meer transitie van losse verkoop naar distributiemodel 
• Openen nieuwe landen 



Benodigd kapitaal 
• Gezocht; 1 miljoen Euro 
• Overbrugging periode liquiditeitstekort 
• Investeringen in testapparatuur voor development 
• Budget voor ontwikkeling nieuwe Tuk Tuk 

 
• Nu concreet; half miljoen Euro 
• Overbrugging liquiditeitstekort 
• Testapparatuur huren in plaats van kopen 
• Meer in-house ontwikkelen ipv uitbesteden, daardoor langer traject 



Investeringen 
TTF DEVELOPMENT INVESTMENTS 2019 

Vehicle improvement 

Vehicle dynamometer Thailand €50,000 

Vehicle dynamometer Netherlands €70,000 

Drive train dynamometer €40,000 

Destructive safety evaluation tests (external) €100,000 

Electric energy analysis equipment €50,000 

Test lab with general workshop and test equipment €50,000 

SUBTOTAL €360,000 

Quality assurance 

Battery testers €10,000 

Harness testers €20,000 

Fuse box testers €15,000 

Dashboard testers €15,000 

3D measuring equipment €10,000 

SUBTOTAL €70,000 

Organizational improvement 

Implement PLM system €20,000 

Implement new ERP system €70,000 

Connect ERP and PLM €10,000 

SUBTOTAL €100,000 

TOTAL €530,000 



Investeringen uit te stellen of anders in te 
vullen 
• Vehicle dynamometer NL  huren 
• Vehicle dynamometer Thailand uitbesteden 
• Drive train dynamometer  huren 
• Destructive safety test   met leverancier geregeld 
• Electric energy analysys   uitbesteed aan leverancier 
• Test lab with general equipment langere periode voor aanschaf 
• 3D measuring equipment  uitbesteden 
• ERP systeem    workaround met odoo  



Finance – H1 2018 cijfers Factory 



Finance – Balans geconsolideerd 30 juni 2018 



Finance – Cash flow prognose korte termijn 



Finance – Cash flow prognose met conversie 



Finance –prognose met conversie 



Finance –balans prognose met conversie 



Finance – Prognose geen conversie 

• Afhankelijk van curator, liquidatiewaarde. 



Rondvraag en Wvttk 

 



Thank you 
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