
3DMZ is een unieke plek waar met be-
drijven versnelt wordt geïnnoveerd. 
Ideeën en concepten komen hier direct 
tot leven en worden uitgewerkt tot pro-
totypes en pilots. Via onze events wordt 
het netwerk versterkt en met onze inno-
vatieprogramma’s ervaring opgedaan 
die je direct kan toepassen. Helemaal 
van A tot Z en alles er tussenin. 

Op deze manier versnellen we vernieu-
wing en brengen we technologieën zo-
als 3D-Printing, Blockchain en Internet 
of Things ook echt in de praktijk.  Dat 
doen wij met ons eigen machinepark 
met onze eigen mensen in ons eigen 
fieldlab dat vol staat met industriële 
3D-printers, 3D-scanners en robotar-
men en beschikt over verschillende stu-
dio’s zoals de Blockchain Studio en de 
Smart Sensor & IoT Studio. 

3DMZ
M A K I N G  I N N O V A T I O N  H A P P E N

HOOGTE: 

• Maximaal €20.000,  
exclusief BTW.

• Cofinanciering (eigen  
bijdrage): 50%

• Voorschot (bij toekenning): 
5.000 euro, exclusief BTW

• Totale kosten zijn niet geli-
miteerd, de bijdrage wel.

DOELGROEP: MKB EN MIDCAP 
UIT DE MAAKINDUSTRIE

De (maak)industrie omvat bedrij-
ven die materialen tot nieuwe 
producten verwerken. Tot de 
maakindustrie worden de vol-
gende bedrijfstakken gerekend: 
de voedings-en genotmiddele-
nindustrie, de textiel- en lede-
rindustrie, de papierindustrie, 
uitgeverijen en drukkerijen, de 
aardolie-industrie, de chemi-
sche industrie, de rubber- en 
kunststofindustrie, de basisme-
taalindustrie, de metaalproduc-
tenindustrie, de machine-in-
dustrie, de elektrotechnische 
industrie, de transportmiddelen-
industrie, en de houtmeubel- en 
overige industrie.

Neem contact op met  
Herman van Bolhuis | 3DMZ 
hvb@3dmakerszone.com
Tel: 06 557 318 65

Speciale regeling 
voor MKB voor 
digitale innovatie!

Projecten tot €20.000,- worden  
50% vergoed! 

START NU UW INNOVATIE- 
PROJECT MET BEHULP VAN EEN 
HAALBAARHEIDSVOUCHER

Start uw innovatieproject in Industrieel 
3D-printing voor uw bedrijf en ontdek 
de vele voordelen en mogelijkheden 
van:

• Reverse engineering / 3D-Scanning
• 3D-(re)design
• Digitaal voorraadbeheer / on- 

demand manufacturing
• Nooit meer ‘out of stock’
• Industrieel 3D-printen in verschil-

lende materialen
• Onderzoek
• Circulairiteit / recycling met digi-

tale productie
 
en meer...
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INDUSTRIAL 
3D-PRINTING 

Als officieel Smart Industry Fieldlab sti-
muleert en start 3DMZ samen met be-
drijven innovatieve projecten rondom 
digitale innovatie. 

BLOCKCHAIN 

Start uw innovatieproject in Block-
chain voor uw bedrijf en ontdek de 
vele voordelen en mogelijkheden van 
Blockchain in bijvoorbeeld:

• Asset management
• Supply chain management
• Concent
• Procurement
 
en meer...

INTERNET OF 
THINGS 

Start uw innovatieproject in Internet 
of Things voor uw bedrijf en ontdek 
de vele voordelen en mogelijkheden 
van IoT in bijvoorbeeld:

• Verslimming van assets door 
sensoring

• Tracing
• Verslimming van infrastructuur
• Procesoptimalisatie

en meer...

Te besteden bij 3DMZ voor:

Interesse? Vraag 
naar de voor-
waarden


