
Amsterdam, dinsdag 24 november 2015



A sky high Panoramic Lounge and three extravagant 

high end suites in top of the crane.

Amsterdam’s Secret & Private hang out.

A Rough and Inspiring place in a unprecedented 

Industrial and Mystic setting.

Our guests are Creative and Passionate Free Spirits….

De Faralda kraan is in haar korte bestaan uitgegroeid tot 

een Privé  & Secret hang out voor een exclusief gezelschap.

Het Faralda Kraanhotel is een afgesloten domein. Twee 

panorama liften verzorgen toegang tot de suites en Spa 

Pool. Alle in de top van de kraan.

Vanuit deze drie ruime en extravagante luxe suites 

kunnen onze gasten ongestoord genieten van een 

fenomenaal uitzicht. 



Onze gasten zijn vrij van geest, ambitieus en gaan 
uitdagingen niet uit de weg. Zij onderscheiden zich 
persoonlijk of met hun goederen en / of diensten in het 
absolute top segment. 

Faralda Crane Hotel Amsterdam is een van de meest gepubliceerde 

hotelontwikkelingen ter wereld. De afgelopen anderhalf jaar ontving zij bijna 

elke dag filmploegen, fotografen en journalisten van over de hele wereld. 

Faralda geeft er nu prioriteit aan om Corporate Events sneller in de markt 

te zetten. Voor een select gezelschap biedt het Faralda Crane Hotel de 

mogelijkheid hierin deel te nemen. 

Onze visie is belangrijk. Faralda is een beleving die niet iedereen zich kan 

permitteren. De waarde van dit unieke monument zit in de extravagante en de 

high end luxe uitstraling. We bedienen het hoogste marktsegment: Zij die onze 

Core Values onderschrijven.

Onze prospects zijn mensen en bedrijven die de kraan zien als Platform en 

Private hang out voor hun Corporate en persoonlijke activiteiten. Doel van 

deze propositie is om op onze kosten te besparen door een kleine dure lening 

te herfinancieren en onze Corporate diensten snel in de markt te zetten. Deze 

diensten zijn:

• Branding & Product Presentations

• Press - Board room

• Management Brainstorm & Team building

• Private Parties, Events & Festivals 

• (Live stream) TV & Music recording
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Faralda Corporate Promo

Demontage

Bavaria

Bungee 

James Bond / Belvedere Vodka

TV 5

Montage

http://faralda.com/invest/
http://youtu.be/NR97cmdkAI8
https://www.facebook.com/Faraldakraanhotel/videos/793146530807464/
http://youtu.be/cc7PelghVyo
https://vimeo.com/112831404
https://www.youtube.com/watch?v=12-SXSzJdLQ&feature=youtu.be
http://faralda.com/portfolio/bavaria/
https://www.youtube.com/watch?v=jFJ21brPZ_g&feature=youtu.be


Faralda Crane hotel Amsterdam is in Europa het landmark en het voorbeeld 

voor herontwikkeling van Industrial Monumental Heritage. De Faralda kraan 

is een high end luxe hotel met een inmiddels indrukkend internationaal 

track record. De kraan wordt gebruikt als platform voor grote internationale 

corporate events (maar wordt ook verhuurd voor wedding parties).

Faralda is volledig gecertificeerd als Bungee & Rope jumps instituut. Activiteiten 

die met professionele teams en partners in de markt worden gezet.

Na een langdurig ontwikkelingsproces met veel tegenslagen en onmogelijk 

veel constructieve uitdagingen hebben we gerealiseerd wat veel mensen 

voor onmogelijk  hielden: 

De monumentale havenkraan nummer 13 is herrezen. In 
de kraan bevinden zich nu drie zeer luxueuze ruime design 
hotel suites en een tv studio - panorama lounge  - tv 
studio. Deze ontwikkeling is een internationaal bekend en 
geprezen Landmark geworden.

In haar korte bestaan vonden inmiddels al tal van spraakmakende corporate 

events en tientallen producties plaats vanuit de inmiddels wereld beroemde 

kraan. Denk aan Red Bull, James Bond Belvedère Vodka, Amsterdam Dance 

Event en elke week TV opnamen of een foto shoot. 
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Faralda Kraanhotel was officieel nog eens niet open maar werd desondanks 

genomineerd voor 3 prestigieuze Europese Hospitality Awards:

• Hotelier of the Year

• Innovation in Service of the Year 

• Best use of Technology

Voor 2016 liggen er inmiddels vele aanvragen voor corporate activiteiten. Dit 

soort spraakmakende corporate activiteiten / producties geven we in 2016 

prioriteit. Het uiteindelijke doel is om hiervan onze core business te maken. 

(Klik hier voor lijst met Faralda Corporate Events).

Inmiddels hebben we aangetoond dat we winstgevend kunnen zijn. Voor 2016 

is het de ambitie de dienstverlening aan professionele partners verder te 

verhogen. Om dit mogelijk te maken is meer financiële armslag nodig om onze 

internationale corporate diensten realiseren. 

Doelstelling:
1. Geldverstrekker heeft mede belang aan het instant houden van

    Monumentaal Industrieel Erfgoed.

2. Een tweetal relatief kleine leningen worden geherfinancierd.

3. Corporate activiteiten worden versneld in de markt te zetten. 

Om dit te realiseren is een  kapitaalinjectie van € 750.000,-- nodig. Dit bedrag 

kan in tranches worden gefinancierd.

Faralda als high end corporate Landmark positioneren.

De Faralda Kraan is gefinancierd door het Nationaal Restauratiefonds 

en gefund door tientallen Stakeholders. Met een indrukwekkende groep 

stakeholders is Faralda 2 jaar geleden een samenwerking aangegaan. Deze 

stakeholders zijn merendeels multinationals, die stuk voor stuk het hoogste 

marktsegment bedienen. 

Klik hier voor  lijst met Stakeholders

Met een selecte groep investeerders willen we nog meer spraakmakende 

corporate events in de markt zetten.

De bedrijven waarmee Faralda samenwerkt bieden elkaar en Faralda veel 

toegevoegde waarde. Ze gebruiken de Faralda kraan al voor hun branding, 

Corporate Events of Broadcasting activiteiten.

Klik hier voor Panorama Lounge- TV studio

Het rendement dat deze bedrijven krijgen met de exposure van de inmiddels 

wereldberoemde kraan is onbetaalbaar. Veel informals  gaven eerder aan een 

rol te willen spelen bij de ontwikkeling van het Faralda Kraanhotel. Om onze 

doelstelling voor 2016 te realiseren staan we nu dus open voor een select 

gezelschap die van dezelfde voordelen en toegevoegde waarde wil genieten als 

de stakeholders. We bieden hen het volgende:

Faralda Propositie algemeen:
Er wordt een lening uitgegeven met een looptijd van vier tot  acht jaar.

Minimale inleg bedraagt € 10.000,-- 
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http://faralda.com/stakeholders/
http://faralda.com/panoramic-lounge/


Deelname geeft recht op:
Tot 2020 heeft lener recht op een gratis overnachting in de Faralda Suite 

inclusief Spa Arrangement  per ingelegd bedrag van € 10.000. 

Vanaf 2020 is er weer recht op een gratis overnachting Faralda Suite inclusief 

Spa Arrangement  per € 10.000 ingelegd bedrag.

Lener krijgt recht op exclusieve deelname Faralda Private Event 

• Er wordt een lening uitgegeven met een looptijd van vier tot  acht jaar.

• Minimale inleg bedraagt € 10.000,-- 

Bij een inleg groter dan  € 25.000,-- krijgt u eenmaal recht op gebruik van de 

panorama Lounge – TV studio.  Deze ruimte kan gebruikt worden voor:

• Branding - Product presentations

• Press - Board room

• Brainstorm - Team building

• Private parties - Festivals

• Music and TV recording

Voor bedrijven is er met 15 % korting maatwerk mogelijk met betrekking tot 

onderstaande diensten:

• Broadcast Quality Connections & Multi Media Productions:

• Temporary media center

• Online press conferenties

• Product launches

• Live streams

Deze investering is voor eigen risico en valt buiten het toezicht van de AFM, 

omdat deze propositie in besloten kring wordt aangeboden. Relaties van 

Faralda en Personen & Corporates die afgelopen jaren commitment hebben 

gegeven krijgen voorrang. 

Wil je tot de selecte groep deelnemers behoren die van de corporate 

voordelen, de immense exposure en het rendement kunnen genieten van dit 

unieke en spraakmakende internationale project meld je dan aan of neem 

contact op.

Klik hier voor leningsovereenkomst en afspraak

Bel voor een afspraak en rondleiding in de Faralda Crane Hotel:  0655800659

Voor 1 januari 2016 wordt de definitieve lijst met partners vastgesteld en 

gepresenteerd. 

www.faralda.com

www.facebook.com/Faraldakraanhotel

Instagram: #faraldacranehotel
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