Brochure Crowdfunding

BRACK ON
THE MOVE

SLUIT JIJ MET
ONS DE TAP
WEER AAN?

BRACKE
TIJDEN

Beste liefhebber,
Het zijn Bracke tijden, voor de horeca en dus ook voor
Brack.
2020, wat voor ons een top jaar zou moeten zijn, werd
maar 1 top seizoen. Om met de deur in huis te vallen; Wij
hebben jullie nodig. Om straks aan de bar te zitten en nu
om die bar aan te sluiten.
Ons streefbedrag is €50.000,- met uitloop naar €80.000,
in deze brochure lees je wat we hiermee gaan doen en
hoe jullie ons kunnen helpen en wat er tegenover staat.

IN DEN
BEGINNE

Brack Breda is een samenwerking tussen Ramses
Bier, Brouwerij Bliksem en Bredase Bomen.
Ondersteund door een top team hebben zij een
jongensdroom gerealiseerd; Brack Breda. In een
rauwe omgeving zijn zij een proeflokaal gestart, een
ontmoetingsplek voor jong en oud met het oog op
mooie bieren, (h)eerlijk eten en cultuur.
2020
Het starten van een bedrijf is altijd spannend, maar
in deze tijden al helemaal. Oprichters en team
stonden te trappelen om 21 maart 2020 de deuren
opnieuw te openen en trots te laten zien waar we

zo hard voor gewerkt hadden. Echter gooide een
wereldwijde pandemie roet in het eten en bleven
onze terras stoelen leeg. Met nauwelijks steun van
de overheid werd er veel eigen geld ingelegd om
ervoor te zorgen dat we konden blijven groeien en
onze vaste medewerkers niet hoefde te ontslaan.
Maandag 1 juni 2020 konden we dan eindelijk van start
en wat zijn wij overweldigd door jullie opkomst; deze
was enorm en gaf ons zoveel moed en vertrouwen in
de toekomst. Met lof bekroond tot ‘bier parel’ en ‘hipste
hotspot’ door meerdere mediakanalen en een pluim
van onze burgermeester trokken jullie er massaal op uit
om een plekje in onze zon te bemachtigen.
15 oktober 2020 gingen de deuren helaas verplicht
weer dicht en terwijl we dit schrijven is het maart
2021, zijn we druk bezig met een verhuizing en
is het juist nu het moment om te groeien en te
verbeteren.

VERHUIZING

Jullie kennen Brack op de kop van de Speelhuislaan
nummer 175, een gigantische loods met een
fantastisch terras aan het water, een echte mooi
weer locatie. In overleg met onze huisbaas Amvest,
die ons op alle vlakken tegemoet is gekomen de
afgelopen jaren en ons meer dan eens geholpen
heeft waar het kon, hebben wij besloten 100 meter
op te schuiven naar 173. Opnieuw een prachtige
loods met hetzelfde karakter en sfeer als dat jullie
kennen van Brack maar met 4 muren zodat we de
koudere periodes kunnen blijven doordraaien.
WAAROM VERHUIZEN IN DEZE SPANNENDE
TIJDEN?
Omdat de originele Brack loods meer gebreken
bleek te hebben dan gedacht gaat Amvest
vervroegd verbouwen aan nummer 175. Het plan is
dat wij daar met een aantal jaren naar terug keren.
Omdat zij ook niet willen dat wij weg moeten zijn ze
met de oplossing van Speelhuislaan 173 gekomen.

JULLIE HEBBEN TOCH NET EEN
CROWDFUNDING GEDAAN?
Brouwerij Bliksem heeft inderdaad net een
succesvolle crowdfunding achter de rug, hiermee
gaan zij ook bij Brack hele gave dingen doen zoals
een Brouwerij bouwen. Echter staat dit los van Brack
Breda.

WAT ZIJN
WE VAN
PLAN?

Er moet flink verbouwd en verbeterd worden, want
wij willen BRACK nog beter maken. En met jullie
hulp willen we de volgende zaken gaan aanpakken.
GEBOUW
De Backer en Rueb hal is grotendeels gebruiksklaar,
echter willen wij graag nog op een paar punten
verbeteringen toebrengen zoals de toegang en de
brandveiligheid.
NUTS
Omdat we weer helemaal overnieuw beginnen
moet alles weer worden aangelegd, denk aan
riolering, water en elektriciteit.
KEUKEN
Er moet een nieuwe keuken komen, onze originele
keuken is veel te klein voor de hoeveelheid gasten
die de locatie kan verwelkomen.
Ook hebben we ons foodconcept helemaal
omgegooid; uniek voor Breda!
BAR
We willen de bar verbeteren, zodat er nog meer
kranen op kunnen en we naast koolzuur ook bier op
stikstof kunnen aanbieden.
TERRAS
Het terras is groter (!) dan op 175, en heeft héél wat
liefde nodig om het net zo gezellig te maken.
TOILETTEN
Kunnen een goede upgrade gebruiken.
GROEN EN GROENER
Is niet alleen mooier maar helpt ook voor onze
buren om het geluidsoverlast in te dimmen.

WHATS IN IT
FOR YOU?

Uiteraard vragen we om flink wat geld, echter zitten
er ook hele leuke beloningen aan vast: Looptijd voor
het terug betalen is 3 jaar, betalen wij binnen 2 jaar
terug, dat mag en mis je dus de korting. Overige
beloningen blijven wel staan. Meer informatie en
details staan in de leenovereenkomst die je van ons
toegestuurd krijgt.

INVESTERINGSOPTIES EN BELONINGEN
€100,-

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar jullie beide 2
gratis consumpties mogen nuttigen.

€250,-

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar jullie beide 2
gratis consumpties mogen nuttigen.
- Proeverij voor 2 personen met 4 bieren en een
brouwer.

€1000,-

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar jullie beide 2
gratis consumpties mogen nuttigen.
- Proeverij voor 5 personen met 5 bieren en een
brouwer.

€2500,-

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar jullie beide 2
gratis consumpties mogen nuttigen.
- Jij en 5 vrienden krijgen een beer – foodpairing
diner.

€5000,-

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar jullie beide 2
gratis consumpties mogen nuttigen.
- Jij en 9 vrienden kunnen een feestje komen
houden bij Brack en dan doneren wij 1 fust naar
keuze , tot 9% van 20L. En 3 rondes hapjes.
Of
- Je eigen Barrel Aged Bier brouwen, kies samen
met de brouwmeester een houten vat en bier
soort, dit vat bewaren wij voor een aantal
maanden bij Brack. daarna ontvang jij van je eigen
vat 24 0,75 cl flessen! De rest komt met cedits op
de tap bij Brack.

€50.000

- 5% kortingspas voor bij Brack voor 3 jaar.
- Je naam wordt vereeuwigt in de tafel of fame.
- Uitnodiging voor een besloten opening met
alleen investeerders en een +1 waar je 2 gratis
consumpties mag nuttigen.
Brack heeft als regel dat wij niet exclusief sluiten
voor besloten feesten en partijen tijdens reguliere
openingstijden Echter voor jou maken wij een
uitzondering! Van 15.00 tot 23.00 is op een dag naar
keuze Brack van jou en 49 vrienden. Wij houden
10 taps naar keuze open (m.u.v. Barrel Aged), de
keukenkaart is tot je beschikking en de DJ draait jouw
lievelingsmuziek.

TOT
SLOT

Er moet dus veel gebeuren en dat kunnen we niet
zonder jullie hulp. Als we weer mogen willen we
jullie allemaal weer graag zien op onze nieuwe
locatie en proosten we samen op Bracke tijden!
INFO EN VRAGEN.
alle voorwaarden en afspraken staan in de
leenovereenkomst die je krijgt opgestuurd per mail
als je wil gaan investeren. Mocht je meer willen weten
aan de hand van deze brochure en/of willen
investeren kun je altijd even bellen of e-mailen

CONTACT
crowdfunding@brackbreda.nl of bel met
lotte: 06-12934389

BEER IS
THE BEST
DAMN
DRINK IN
THE WORLD
JACK NICKOLSON

