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Type hier je titel

Wie zijn CIRCLES?



Type hier je titel

Waarom?

• Wat: 3D metaal printen biedt uw bedrijf kansen daar waar de 
conventionele maaktechnieken beperkingen hebben.

• Denk hierbij aan problemen bij maakbaarheid, lange doorlooptijden of 
een hoge massa?

• Liggen producten jaren lang op voorraad?
• Ja? Dan kan de 3D metaal print techniek zomaar interessant zijn 

voor u als bedrijf.
• Wist u dat het 3D print proces verregaand circulair is?
• Als we de voorspellingen moeten geloven zal rond het jaar 2040 30% 

van de wereldhandel zijn vervangen door 3D geprinte delen.
• Hoe kunt u zich hierop voorbereiden? Bekijk de 

mogelijkheden samen met ons en K3D, onze 
samenwerkingspartner.



K3D B.V. 
3D metaal print bedrijf 
5 jaar ervaring
6 FTE
> 50.000 producten geprint
2 metaalprinters (MetalFab1)
2 vestigingen
Ambitie om 3D metaal printen uit te rollen in Nederland



Algemene training

Algemene training 3D metaal printen

-Wat is 3D metaal printen?
-Welke voordelen zijn er te behalen?
-Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er?
-Hoe definieer je een businesscase?

1 dagdeel @ K3D locatie Terborg
Inclusief lunch

Minimale deelname 2 personen, maximale deelname 6 personen

Fig.1: Algemene training; © Additive Industries



Engineeringstraining

Specifieke engineeringstraining Additive Manufacturing

-Ontwerpregels 3D metaal printen
-Maximaal benutten van de technologie
-Van design naar re-design
-Praktische voorbeelden doorlopen

1 dagdeel @ K3D Terborg
Inclusief lunch

Minimale deelname 2 personen, maximale deelname 4 personen per training

Fig.2: Training; © www.npdi.nl



Businesscase uitwerken

Businesscase development traject light

- Presentatie K3D op locatie (2 uur)
- Trainingssessie engineers (2 uur)
- In gezamenlijkheid definiëren mogelijke businesscases a.d.h.v. warehousescan (1 uur)
- Ontwerp / herontwerp product (1 stuk) door en met K3D
- 3D metaal print van het herontwerp

Maximale deelname 4 personen

Fig.3: Van conventioneel naar 3D geprint re-design



Adoptieregeling

Fig.4: Co-financiering

Hoe kunt u deelnemen?

K3D en de provincie hebben de handen ineengeslagen om u 
te laten kennismaken met deze nieuwe productiemethode

De regeling voorziet in max. 60%’s cofinanciering naar 
keuze
3 mogelijkheden:

Algemene training 
(8x)

Engineeringstraining 
(8x)

Businesscase
uitwerken (6x)

Prijs per onderdeel € 1.500 € 2.200 € 7.000

Adoptieregeling € 900 € 1.320 € 3.500

Eigen bijdrage bedrijf € 600 € 880 € 3.500



Contact

www.k3d.nl

K3D B.V.
Varsseveldseweg 20a
7061 GA Terborg (NL)
+31 (0)315339432
info@k3d.nl


