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INLEIDING
Aangenaam, wij zijn Forest Living! Een maatschappelijk, duurzaam georiënteerde organisatie met

winstoogmerk. Wij breiden ons netwerk van investeerders uit en heten jou graag van harte welkom
als ambassadeur! Voordat dat zover is, vertellen we je graag meer over ons vernieuwende en gave

bouwconcept. In deze folder leggen we je uit wie wij zijn, waar wij ons op richten, hoe dit is ontstaan
en welke doelen wij willen behalen.

Laten we daarvoor starten bij het begin. Ons idee kwam voort door de vraag: als de realiteit geen

oplossingen biedt voor de werkelijkheid, zijn realistische oplossingen dan nog wel de realiteit? Met
deze mindset is het team van Forest Living gestart met het bouwen aan een nieuwe realiteit. Wij

bouwen aan een nieuw perspectief, een nieuw speelveld en met een moreel kompas. Daarbij stellen
wij onszelf het doel om binnen één generatie de wereld energie- en CO2-neutraal te maken door
middel van klimaatneutraal wonen.

Voor ons draait het niet om een methode voor de bouw van enkele woningen, maar om woningen

die in massa te produceren zijn, en uiteindelijk over de hele wereld gebouwd kunnen worden. Maar
hoe zet je zo’n organisatie op? En als het lukt, wat doe je dan met de winst? Ons doel is om dit te
verdelen met hen die er aan de voorkant voor zorgen dat Forest Living een succes wordt. Onze

hechte community, waar al een grote groep mensen toe behoort. Samen met hen profiteren ook
medewerkers, partners, klanten en onze aarde van ons succes.

Lees dus vooral verder, dan kom je een hoop over ons te weten. Uiteraard leren wij jou ook heel graag
kennen. Zien we je gauw?
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SAMEN BOUWEN AAN EEN
DUURZAME TOEKOMST
Voor de historie van Forest Living (hierna

Forest), blikken we terug naar 2017. Het jaar

boy Rolloos

waarin Johan Fluit en Boy Rolloos beiden nog

student waren aan Hogeschool Windesheim te

Zwolle. Johan, student Bouwkunde en eigenaar
van een bouwbedrijf, en Boy, student Small

Business and Retail Management met een eigen
IT-onderneming, delen samen de passie voor

natuur en de drive om het milieu te ontlasten.
Door deze passie en de verbazing over de

huidige huizenbouwwijze ontstond het idee om
een nieuw, modulair woningbouwconcept te

ontwikkelen. Gaandeweg groeide het team van

Johan fluit

Forest steeds verder.

De huidige bouwwijze komt volgens

Want laten we eerlijk zijn, waarom zou onze

niet houdbaar voor de toekomst. Door

steen als deze materialen warmte en koude

beide heren uit de twintigste eeuw en is
zichzelf de vraag te stellen: “kunnen wij
geen bouwelementen ontwikkelen van
isolatiemateriaal, dat tevens voldoet

generatie nog gaan bouwen met beton en

geleiden, veel CO2 veroorzaken en niet inspelen
op de energietransitie, die volop gaande

is? Bovendien blijven we met de huidige
bouwwijze ons hele leven woningen

aan relevante, constructieve en

verwarmen en verkoelen en zal de

bouwfysische eigenschappen
zonder hulpconstructie in de
vorm van hout, staal en/
of beton, zodat we
materiaal en milieu
besparen?” ontstond

het bedrijfsidee Forest.

De bouwsector
neemt wereldwijd 39%

van de totale CO2-uitstoot
voor zijn rekening
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arbeidsintensiviteit en de CO2-

belasting van de bouwsector
niet afnemen.
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Het idee startte bij het bouwconcept. Het

Het ultieme doel? Een revolutionair

zijn tegen de zwaarste (weers)invloeden

voor het toenemende tekort aan woningen

bouwconcept van Forest moet bestand
zoals aardschokken, hevige sneeuwval,

wind en voldoen aan hoge, bouwfysische

eigenschappen. Elke woning moet zo gebouwd
worden dat er nauwelijks tot geen energie
meer nodig is voor het realiseren van een

behaaglijk binnenklimaat. Met bovendien de

opgave dat woningen binnen één dag én tegen

bouwconcept dat een oplossing biedt
en de verduurzamingsopgave in de

woningbouwsector. Oftewel: een nieuw

woonconcept waardoor wonen energie- en

CO2-neutraal gerealiseerd kan worden. En dat is
niet alleen in het voordeel van de woonbelever!
Door het creëren van energie-positieve

woningen wil Forest de CO2-uitstoot van 39

lagere kosten te produceren zijn, waarmee

naar 0 procent terugdringen. Samen met vele

behouden blijven en er geen gas- en

doel en motiveren zij eenieder mee te bouwen

tevens bestaande esthetische eigenschappen
elektriciteitsrekening meer nodig is. Johan

Fluit en Boy Rolloos gingen met hun team van
specialisten de uitdaging aan.

partners en direct betrokkenen deelt Forest dit
aan een betere toekomst voor onze volgende
generaties op een haalbare, betaalbare en
schaalbare wijze.
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DE BOUW MOET VERANDEREN
Langzaamaan gaan we steeds beter beseffen

De innovatie die in de huidige bouwsector

worden steeds schaarser en door grootschalige

van bestaande bouwsystemen om kosten

hoe kwetsbaar onze aarde is. Grondstoffen

uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde
verder op. Onze ecosystemen komen in

bedreiging en de huidige bouwwereld geeft

op dit moment geen (goed) antwoord op de
behoefte van de maatschappij. Zo bouwen
we nog altijd met beton en steen, terwijl

juist circulariteit en het verminderen van het

energieverbruik maatschappelijke behoeften
zijn. Zo worden betaalbare woningen steeds

schaarser door de stijgende grondstofprijzen,
het beperkte aanbod en de hoge

arbeidsintensiviteit in het bouwproces.

plaatsvindt, richt zich op het vernieuwen
te verminderen of systemen efficiënter

te maken. Daarentegen wordt nauwelijks

gekeken naar nieuwe bouwmethoden om

aan het woningtekort te voldoen. De huidige
bouwwereld kan de vraag niet meer aan.

Zo zijn er in 2019 77.000 woningen opgeleverd,
terwijl we 315.000 woningen tekort komen

(NVM, 2020). Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen
flink gestegen en is het met de huidige

bouwmethoden steeds moeilijker om aan de
klimaat- en milieuwetgeving te voldoen.

Tijd dus voor verandering! Om circulaire,

energie- en CO2-neutrale woningen te realiseren
tegen een betaalbare prijs zijn oplossingen

Sinds de

nodig waarbij innovatie en industrialisatie

industriële revolutie

technologieën, nieuwe producten, slimme

is de bouw nauwelijks

centraal staan. Door de inzet van slimme

combinaties en nieuwe werkwijzen kan de

productiviteit en het rendement van woningen

veranderd, terwijl de

omhoog wat zorgt voor betaalbaarheid, nieuwe

maatschappij dat

Door woningen modulair te bouwen en te

wel heeft gedaan

businessmodellen en nieuwe mogelijkheden.

‘LEGOliseren’ ontstaan er vele nieuwe opties,
zoals de mogelijkheid tot 100% circulair
bouwen.
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In de hele bouwkolom, van architect tot

aannemer en gemeente, zullen werkwijzen

en methoden moeten veranderen om aan de

Ondanks

compleet circulair en reduceren we de CO2-

de vraag vanuit de

gestelde doelstelling (in 2050 bouwen we

uitstoot met 80-95 procent te ten opzichte van
1990) en de toenemende vraag naar woningen

te kunnen voldoen. Maar hoe? Forest is gestart
om de bedrijfskolom in de bouw te verkorten
en om op een integrale wijze klantspecifieke,
energieneutrale en betaalbare woningen te

standaardiseren, produceren en automatiseren.
Om dat te realiseren richt Forest zich op drie

markt naar een nieuwe
manier van bouwen, is het de
bouwsector nog niet gelukt
om aan deze vraag
te voldoen

kernactiviteiten: ontwerpen, produceren en
monteren.
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EEN MODULAIR BOUWCONCEPT
ONTWERPEN (FOREST
EXPERIENCE)

MONTEREN (FOREST PROJECTS)

architect zijn of haar eigen woning samenstellen

bouwteam op locatie een complete woning als

De klant van Forest kan samen met een Forestvia een speciaal hiervoor ingericht programma.
Binnen dit programma krijgt de klant in een

gestandaardiseerd kader de vrijheid om een
eigen woning te ontwerpen. Deze woning

wordt vervolgens met één druk op de knop
omgezet tot een produceerbaar geheel.

Door middel van een geschreven algoritme

wordt berekend uit hoeveel produceerbare,

Door de relatief lichte en eenvoudige

eigenschappen van het bouwelement, kan het
een plug-and-play systeem monteren. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een universele

verbindingsmethode. Forest werkt in eerste
instantie samen met bestaande partijen,
die de capaciteit in huis hebben om het

montageproces onder begeleiding van een
Forest-projectbegeleider te realiseren.

isolerende bouwelementen de woning

Alle processen zijn door middel van een eigen

constructieve en bouwfysische berekeningen

ieder moment van de dag te zien is hoe de

bestaat. In het ontwerpprogramma worden de
standaard uitgevoerd en zijn detailtekeningen,
gemeentelijke aanvragen en brochures

inbegrepen. Bovendien is meteen inzichtelijk
wat de woning gaat kosten.

PRODUCEREN (FOREST FACTORY)
Vervolgens worden de verschillende

bouwelementen van de woning geproduceerd.
Het geautomatiseerde productieproces levert

ERP-pakket integraal ingericht, waardoor op

processen verlopen. Deze automatiseringsslag

brengt de arbeidsintensiviteit in de bouwsector
terug naar drie hoofdactiviteiten. Door de
integraliteit die wij bieden, zijn woningen
met geringe tussenkomst van derden te

realiseren. Ons bouwconcept richt zich op een

eenvoudiger en nauwkeuriger bouwproces van
schets tot oplevering.

zowel de vloer-, dak- als wandelementen van

de te bouwen woning. Ook worden hierbij de

De

direct geïntegreerd, zodat op de bouwplaats

woningen van

worden. In gezamenlijkheid met strategische

Forest gaan energie

kanalen voor de elektriciteits- en waterleidingen
de woning enkel nog gemonteerd hoeft te

partners, waaronder Maan Engineering, IJssel
Technologie en Item Systems, zijn specifieke
machines voor deze productie ontwikkeld.
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leveren in plaats
van verbruiken
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Het ‘Akkoord van Parijs’ werd in 2015

Het bouwconcept van Forest streeft ernaar om

zorgen dat broeikasgassen wereldwijd met 49

van bouwmaterialen, het bouwproces en tijdens

ondertekend door 195 landen om ervoor te

procent verminderen ten opzichte van 1990.

Het klimaatakkoord van Nederland omschrijft
dat 15 procent van de broeikasuitstoot

veroorzaakt wordt door verwarming en koeling

van huizen en gebouwen. Huizen en gebouwen
zullen energiezuiniger gebouwd en gebruikt

moeten worden om dit akkoord te realiseren.

de huidige CO2-uitstoot tijdens de fabricage

het gebruik van de woning terug te dringen van
39 naar 0 procent. Het materiaal dat gebruikt
wordt past binnen de circulaire economie en

is tevens recyclebaar. Forest stelt zichzelf als
uitgangspunt woningen te bouwen die CO2

opslaan in plaats van uitstoten en vier keer

meer energie opleveren dan dat zij verbruiken,

met als basis energieneutraal wonen met zeven
zonnepanelen.
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FACILITEREN VAN EEN
WOONBELEVING
Een Forest-woning wordt gebouwd vanuit een
nieuw, modulair woningbouwconcept, waarbij
met een constructief isolerend bouwelement

1

HOUDBAAR

Het modulaire bouwelement

van Forest is toekomstbestendig

met slimme integraties (zoals kabelgoten,

en bestaat in de basis uit constructief

woning binnen één week geproduceerd kan

een standaard RC-waarde van ten minste 9,2

elektriciteits- en waterleidingen) een complete
worden. Dit element neemt de functie over
van de traditionele spouwmuur en maakt

het mogelijk om tot wel drie verdiepingen
in de hoogte te bouwen zonder externe
draagconstructie.

Bij de ontwikkeling, productie en realisatie van

een Forest-woning staan naast de woonbelever
(de klant) de volgende vier punten centraal:

isolatiemateriaal. Deze bouwelementen hebben
m²K/W, zonder hiervoor een dikkere wand

of vloer te gebruiken dan men hedendaags

gewend is. Door deze isolerende bouwelementen
heeft een Forest-woning nauwelijks energie

nodig om op tempratuur te blijven, ook bij een
buitentempratuur van -20°C.

Woningen met deze bouwmethode worden

geheel luchtdicht gebouwd en geleiden door de

materiaalkeuze geen warmte of koude meer door
de wanden, vloeren en daken. Met behulp van

Een Forestwoning voldoet
aan de hedendaagse
Nederlandse esthetische
eigenschappen

ongeveer zeven zonnepanelen is het mogelijk om
gebouw gebonden energieneutraal te wonen,
aangezien er veel minder energie nodig is om

de woning warm of koel te houden. Een Forestwoning kan daardoor makkelijker als NOM-

woning (nul op de meter) of passief huis worden
aangemerkt, zonder gebruik te maken van een

dure warmtepomp. Daarnaast past Forest zoveel
mogelijk materialen toe die passend zijn binnen
de circulaire economie en recyclebaar zijn.
Hierdoor draagt de woning bij aan de

energietransitie, waarbij compleet wordt

overgegaan naar hernieuwbare energie en de
CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Sterker

nog: een Forest-woning slaat door de hoge

isolatie en het gebruik van hout als huid van de
woning CO2 op in plaats van dit uit te stoten.
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SCHAALBAAR

Het productieproces voor de

bouwelementen is goed op te

3

BETAALBAAR

Door de eenvoud van het

bouwelement en het gebruik van

schalen door slimme standaardisatie en

dezelfde samenstelling voor zowel vloer, wand

dat ze multifunctioneel zijn en bijna allemaal

geautomatiseerde wijze produceren. Dit

industrialisatie. De elementen zijn zo ontworpen
dezelfde bewerking krijgen. Zo blijven de
huizen klantspecifiek, maar worden deze

gebouwd uit dezelfde componenten hetgeen
resulteert in schaalbaarheid.

Het productieproces is geïnspireerd door de

automotive industrie waarbij elke vijf minuten

een auto wordt afgeleverd. De elementen zijn in
de toekomst zelfs vormvrij te fabriceren volgens
een vaststaand algoritme, zodat optimaal

ingespeeld kan worden op de behoefte van de
klant (de woonbelever) voor het creëren van
unieke woningen.

Door gebruik te gaan maken van een

woonconfigurator kan de klant straks samen
met een Forest-architect zijn of haar eigen

woning vormgeven en met één druk op de

knop een ‘boodschappenlijst’ met benodigde

als dak kan Forest woningen op een volledig
scheelt veel tijd in de productie en montage

van de woning. Naast de tijdsbesparing maakt
Forest gebruik van minder materiaal, hetgeen
de kostprijs ten goede komt. Forest verwacht
op den duur een derde goedkoper te zijn ten
opzichte van de hedendaagse, traditionele
bouw met behoud van gezonde marges.

4

AANPASBAAR

De modulaire bouwelementen

bestaan uit gelamineerde lagen

ten behoeve van constructieve, bouwfysische
en brandwerende prestaties. Dit wordt ook
wel een sandwichelement genoemd die in
de constructie de traditionele spouwmuur

vervangt. Het element is zowel de binnen- als

buitenmuur. De esthetische afwerking is daarbij
vrij te kiezen door de klant.

elementen versturen naar de productie, zodat

Door te bouwen met elementen (LEGOlisering)

deze programma’s kan op den duur eenieder

wat zorgt voor een remontabel geheel. Zo

de bouw kan starten. Door de ontwikkeling van
een Forest-woning ontwerpen.

is de woning aanpasbaar naar de toekomst,
is de woning nu te bouwen, over 50 jaar te

demonteren en kan de woning in een geheel
nieuwe vorm weer op een andere locatie
opgebouwd worden.
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MILIEUBEWUST EN RECYCLEBAAR
Volgens het team van Forest zou iedere woning

De materialen en integrale installaties, die

milieu. Het materiaal, dat gebruikt wordt door

bouwelementen worden samengevoegd tot de

moeten bijdragen aan een verbetering van het

Forest, slaat CO2 op om de CO2 die wel wordt
uitgestoten te compenseren. Hierdoor past

een Forest-woning binnen een duurzame en

circulaire economie en bovendien is het geheel
demontabel, remontabel en herbruikbaar. Een
Forest-woning is momenteel voor meer dan
95 procent recyclebaar, maar Forest heeft

zichzelf als doel gesteld een volledig biobased
component te ontwikkelen, dat voor 100

procent uit hernieuwbare grondstoffen bestaat.
De elementen kunnen worden hergebruikt of in
de markt blijven, mocht een Forest-woning een
andere vorm krijgen. Indien een bouwelement
niet meer toegepast kan worden, kunnen de
materialen gerecycled worden.

worden gebruikt voor het vervaardigen van de
sandwichelementen. Zo zorgt de ontwikkelde
kunststof kern, genaamd Forest Foam, voor

het isolerende en constructieve karakter, dat
vervolgens in het productieproces slimme

uitsparingen krijgt voor de connectiviteit van de
elementen en het leidingwerk.

Tevens is het mogelijk om de bouwelementen

van sensoren te voorzien. Hierdoor kan er extra
comfort aan de woonbelever worden geboden
in de vorm van lichtsensoren, VOS-gestuurde

ventilatie (vluchtige organische stoffen), ruimte
gestuurde verwarming en/of verkoeling.

Gelijktijdig kan Forest de ‘big data’ van de

geïntegreerde sensoren verzamelen, hetgeen
kan bijdragen aan preventie van eventueel
opgetreden problemen op constructief,
technisch en/of bouwfysisch niveau.

Het

doel van iedere

Forest-woning is een

positieve impact op het milieu,
gecombineerd met een
ideale woonbeleving

Er wordt tevens gewerkt aan het ontwikkelen

van een volledig vernieuwend ventilatiesysteem.
Met dit systeem is het mogelijk om met geringe
energie de luchtkwaliteit in een Forest-woning
gezond te houden en er gelijktijdig in de

zomermaanden voor te zorgen dat de warme
lucht van buiten wordt omgezet naar koele
lucht binnen in de woning.

In de toekomst wil Forest de kunststof kern

(Forest Foam) vervaardigen uit hernieuwbare
grondstoffen afkomstig van plantaardige
melkzuren.
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EEN STERK GROEIENDE
WONINGMARKT
Zoals in het hoofdstuk De bouw moet

Na het afronden van deze pilotprojecten wil

bouwsector geen goed antwoord op de

tijdelijke en sociale huursector. In deze periode

veranderen al omschreven is, heeft de huidige
groeiende behoefte van de maatschappij.

Betaalbare woningen worden steeds schaarser
en nieuwe woningen worden jaarlijks te

weinig opgeleverd. Hetzelfde geldt voor
de structurele groei van het aanbod van

recreatieve woningen. Doordat de vraag naar

Forest zich tot 2023 focussen op de recreatieve,
wil Forest het productieproces opschalen en

maximaliseren om vervolgens, vanaf 2023, als

disruptieve speler te starten in de particuliere

markt om rechtstreeks aan de eindgebruiker te
gaan leveren.

kamperen al jaren afneemt, transformeren

Binnen de recreatieve en sociale huursector

bestaande bungalowparken uit met luxe,

eerst te richten op de kleine recreatieve parken

campings zich in bungalowparken en breiden
nieuwe vormen van logies en sommigen zelfs

met volledig nieuwe parken. Belangrijke trends

die vallen binnen deze behoefte zijn beleving en
duurzaamheid (Rabobank, 2016/2017).

Met het vernieuwde bouwconcept kan Forest
op een snelle manier duurzame vrijstaande,
eengezins-, Tiny- of studentenwoningen

en/of bungalows voor recreatief gebruik

of zorgwoningen produceren. Forest richt

zich in eerste instantie voornamelijk op de
ontwikkeling van recreatieve bungalows,

vraaggestuurde en sociale huurwoningen voor
woningcoöperaties. Ter voorbereiding hieraan
staan een aantal pilotprojecten gepland, die

bestaan uit het bouwen van een kantoorpand
en diverse andere woningen, naast hetgeen
wat al gerealiseerd is. Het doel van deze

pilotprojecten is om ervaring op te doen in het
bouwproces en de Forest-woningen continu te
verbeteren.
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zal Forest duurzaam gaan opschalen, door zich
en vervolgens te groeien richting de grote(re)
recreatieve spelers.
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Forest heeft in de afgelopen jaren diverse

Na de trajecten binnen de recreatieve sector

vraag te inventariseren, die kan oplopen tot de

zich klaar om de particuliere bouwsector

gesprekken gevoerd met vakantieparken om de
vervanging (nieuwbouw) van 6.000 recreatieve
bungalows.

Naast deze recreatieve spelers lopen er
diverse gesprekken met onder andere

woningcorporaties over de vervanging van

de bestaande woningvoorraad, die niet meer

en de woningen voor coöperaties acht Forest
grootschalig te betreden. Forest verwacht
dat er vanaf 2023 voldoende learning is

opgebouwd om de fabriek uit te gaan breiden

naar een volledig geautomatiseerde productie,

waardoor zij haar complete woningconcept kan
introduceren.

voldoet, en de uitbreiding hiervan. In dezelfde

De basis van een Forest-woning is modulair

voor arbeidsmigranten en studenten. Voor deze

systemen, structuren en ontwerpen zijn zo

trend kent Nederland een tekort aan woningen
doelgroepen biedt Forest Living een uitkomst
voor zowel tijdelijke als permanente bouw.

zowel in de bouw als in de opschaling. Alle

ingericht dat exponentiele groei ondersteund
wordt.

Rekening houdend met uitbreiding

naar het buitenland wil Forest aan de

Nederlandse strenge bouweisen voldoen.
De productiefaciliteiten zijn op te schalen
en op iedere locatie op te bouwen. Het
sandwichelement is tevens inzetbaar in

verschillende klimaten, waardoor er geen

aanpassingen doorgevoerd hoeven te worden
wanneer Forest zal opereren buiten de
Nederlandse grenzen.
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DE WEG NAAR DE
WOONBELEVER
Het ultieme doel van Forest richt zich op een

In de toekomst streeft Forest naar

neutraal gerealiseerd kan worden. Om dit te

marketing en community-vorming. Voor beide

nieuw woonconcept waardoor wonen CO2-

bereiken is de marketingstrategie van Forest

gebaseerd op het creëren van een community
met partners waarin het merk Forest Living

centraal wordt gesteld. Via het opgebouwde
partnernetwerk vinden potentiële klanten
Forest en sluiten er tevens steeds meer

partijen aan die de gezamenlijke doelstelling

ondersteunen. Het partnernetwerk is divers te

noemen en tevens krachtig door haar ons-kentons cultuur.

Zo hebben wij met Maan Engineering de eerste
verlijmmachines gebouwd, ontwikkelde Forest

samen met IJssel Technologie de eerste massa-

productielijn voor woningen en heeft Forest een
financieringsbijdrage ontvangen van het Regio
Zwolle Incubator Fonds en Oost NL.

Forest
bouwt aan een
partnernetwerk waarin in
gezamenlijkheid de
woonwereld van morgen
ontstaat
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marketingstrategieën gebaseerd op guerrilla-

varianten zal het partnernetwerk actief worden
ingezet. Te denken valt aan het opbouwen van

demowoningen op een unieke zichtlocatie voor
slechts enkele dagen en ontwerpwedstrijden,
gebaseerd op het bouwsysteem van Forest

of het aangaan van enkele unieke projecten
om Forest zichtbaar te maken. Om deze

marketingstrategieën en acties te ontwerpen en
te realiseren is de community nodig, zodat er in

samenspraak en samenwerking wordt gebouwd
aan de Forest Experience.

forest living

DISTRIBUTIEBELEID

PRIJSSTRATEGIE

en opdrachten die Forest in portfolio heeft,

gebaseerd op de genoemde vier pijlers:

Door de huidige marktvraag, marktpotentie
heeft Forest nog geen actief distributiebeleid
geformuleerd. Wel is Forest ervan op

de hoogte dat er een dergelijk beleid in

samenwerking met strategische partners moet

De prijsstrategie van een Forest-woning is

•
•
•

Houdbaar

Schaalbaar

Aanpasbaar

worden gerealiseerd. Forest denkt hierbij aan

De drie bovengenoemde resulteren gezamenlijk

recreatieve spelers en mond-tot-mondreclame.

betaalbaarheid is in de eerste fases terug te

deelname aan beurzen, actieve benadering van
Tevens wenst en verwacht Forest door de

inzet en uitbreiding van haar partnernetwerk in
contact te komen met nieuwe afnemers.

in de vierde pijler, namelijk: betaalbaar. Deze

zien in de lage exploitatiekosten en in een later

stadium in de kostprijs voor de woonbelever bij
productie op grotere schaal.

Naargelang Forest opschaalt in haar

productieproces en woningen in grotere

hoeveelheden worden afgenomen, neemt de

marge op de verkoopprijs toe. De aanschafprijs
kan op termijn bij massa productie afnemen
met 30 procent ten opzichte van bestaande

spelers, die op een hedendaagse en traditionele
wijze woningen bouwen, met behoud van een
gezonde winstmarge.

De
aanschafprijs kan
op termijn afnemen met 30
procent en met behoud van een
gezonde winstmarge
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DE BOUWSTENEN
VAN HET SUCCES
Om in gezamenlijkheid aan een exponentiële

Het systeem is gebouwd om maximale impact

ambassadeurschap en medeparticipatie

naar winstoptimalisatie op korte termijn. In

organisatie te bouwen, zijn voor Forest

belangrijke factoren voor de woonbeleving
van morgen. Om deze reden heeft Forest

een organisatie ontworpen waarin eenieder
kan meedoen. Dit noemen wij het Forest

waardesysteem. Binnen dit waardesysteem
is impact het uitgangspunt om samen met

te creëren in plaats van enkel te streven

gezamenlijkheid dient eenieder mee te kunnen
profiteren van het succes van Forest. Dat

kan niet voor niets natuurlijk, daarvoor wordt

allereerst commitment gevraagd in de vorm van
tijd, middelen en kapitaal.

de Funders (investeerders), de Foresters

Het waardesysteem van Forest is in de basis

floreren en samen te profiteren.

geen aandelen, maar certificaten van aandelen,

(medewerkers) en de klanten Forest te laten

anders dan andere systemen. Zo ontvang je

die op winstrecht gebaseerd zijn (economisch
eigendomsrecht). Forest heeft hiervoor

Het
waardesysteem
helpt Forest van schaarste
naar overvloed,
van afhankelijkheid naar
onafhankelijkheid in een
samenhangend
geheel

gekozen aangezien de aandelen in waarde
zullen stijgen en zij de aandeelhouder de

gelegenheid wil geven om in de toekomst zijn
of haar (gedeelte van) certificaten (onderling),

zonder tussenkomst van een notaris, te kunnen
verkopen.

Om de transactie van de certificaten correct te
laten verlopen, draait een investering in Forest

via The Share Council of Nxchange. Hierdoor is

er geen misverstand mogelijk. Ieder uitgegeven
certificaat kent een gelijk dividendrecht en op
basis van het aantal uitgegeven certificaten
wordt de verdeling per soort gemaakt.
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ORGANISATIESTRUCTUUR

Letteraandeel A staat voor de markt en hier

energie- en CO2-neutraal te maken door middel

grootste percentage van A is vastgelegd

Forest is opgericht met als doel de wereld

van ons vernieuwde woonconcept. Het gaat
Forest zoals eerder al gesteld dan ook niet

om de bouw van enkele woningen, maar om
woningen die over de hele wereld gebouwd
kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat

Forest ook in een zeer succesvolle toekomst
door blijft draaien, kiest zij ervoor de winst

te delen met hen die er aan de voorkant voor

hebben de initiatiefnemers hun aandeel. Het
in Forest Cambium B.V. en hiermee wenst

Cambium op den duur te kunnen investeren in

andere duurzame initiatieven. Letteraandeel B is
uitgegeven voor Foresters en partners met een
aandeel van 26 procent in het winstrecht van

Forest Living. Letteraandeel C is bestemd voor

investeerders en geeft recht op 30 procent van
de winst van de organisatie.

forest Living b.V.
25%
A

26%
B

30%
C

19%
D

Forest Cambium B.V.

Foresters

Forest Investers

Gereserveerd

(markt en

(medewerkers)

(investeerders)

(klant)

STAK

Forest
Living

initiatiefnemers)

zorgen dat Forest een succes wordt.

Om deze reden heeft Forest een organisatie
opgezet die in de basis niet verkocht kan

forest projects b.V.

worden. Hiervoor was het noodzakelijk het
economische en juridische eigendom te

scheiden en de zeggenschap te verdelen

over diverse organen. Om dit te realiseren
heeft er een speciale entiteitsoprichting

plaatsgevonden, hetgeen structuur biedt

aan een maatschappelijke organisatie met

De overige 19 procent van het winstrecht is

kan mee profiteren, wanneer hij of zij investeert

wordt in een later stadium gebruikt voor o.a.

winstoogmerk. Een organisatie waarin eenieder
in tijd en/of middelen.

De inrichting van Forest ziet er daardoor als
volgt uit: Forest Living B.V. is de holding,

waarbinnen vier letteraandelen zijn uitgegeven.
Aan elk van deze aandelen is een specifiek
winstrecht gekoppeld.
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gereserveerd voor letteraandeel D. Dit aandeel
klantparticipatie om wonen als een service

mogelijk te maken. Forest Projects B.V. is de

werkmaatschappij waarin de opdrachten naar
derden worden uitgevoerd.

forest living

ZEGGENSCHAP

economisch eigendomsrecht (EER) en

(Stichting Administratiekantoor) is de

gerechtigd gebied. Door deze constructie

Door middel van een STAK-constructie
zeggenschap (het juridische eigendom)

losgekoppeld van het economische eigendom

van Forest Living. Het juridische eigendom van
Forest is voor 50 procent belegd in Stichting

Administratiekantoor Forest Living en bevat een
bestuur dat de participanten van letteraandeel
B, C en D vertegenwoordigd.

Deze stichting bevat naast het juridische

eigendom 75 procent van het economische
eigendom. De stichting beheert dan ook

de aandelen en heeft deze omgezet naar

vertegenwoordigen de aandelen op winst

kan Forest duurzaam groeien en gefaseerd
investeringen aantrekken van zowel

medewerkers, investeerders en later van
klanten.

Daarnaast zijn er twee prioriteitsaandelen
uitgegeven aan de initiatiefnemers van

Forest Living: Johan Fluit en Boy Rolloos. In

uitzonderlijke situaties, waarbij het bewaken van
het gedachtegoed van Forest aan de orde is,

kunnen deze worden ingezet in de stemming.

certificaten. De certificaten hebben het
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TOEKOMSTIGE FOREST
INRICHTING

Gaandeweg verwacht Forest zich uit te breiden

kan plaatsvinden en een dergelijke snelle

woningen ontwerpen, waarna Forest Factory

en zal de werkmaatschappij worden opgesplitst.
Zo zal Forest Experience samen met de klant

Forest is zo ontworpen dat er snelle uitbreiding

de woning produceert en Forest Projects in

groei mogelijk is. Alle systemen, processen

gezamenlijkheid met montagepartners de

en organisatieontwerpen zijn gebouwd

woning op locatie realiseert. Forest verzorgt

om exponentiele groei te ondersteunen

hiervoor alle integraal gekoppelde systemen,

en de organisatie bestuurbaar te houden.

zodat er op een uiterst efficiënte en integrale

Het waardesysteem is gebaseerd op de

wijze een unieke woning voor de klant

holding Forest Living B.V., waarin alle

gerealiseerd wordt. Deze entiteiten worden

medeparticipanten zich bevinden.

opgericht onder de holding Forest Living B.V.

forest Living b.V.
25%
A

26%

30%

B

C

19%
D

Forest Cambium B.V.

Foresters

Forest Funders

Gereserveerd

(markt en

(medewerkers)

(investeerders)

(klanten)

initiatiefnemers)

forest experience
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forest factory

forest projects

STAK

Forest
Living

forest living

WAAROM HET WAARDESYSTEEM?

Hoe we dat doen? Door de investeringen van

waardesysteem in grote lijnen duidelijk zijn,

productiefaciliteiten en in softwaresystemen om

Nu de structuur en werkwijze van het

blikken wij nog even terug waarom Forest is
opgericht. Het waardesysteem van Forest is

zorgvuldig ontworpen om de oude economie

niet leidend te laten zijn en zodat iedereen kan

de Forest Investers kan Forest uitbreiden in haar
woningen te configureren. Hierdoor ontstaat
een werkkapitaal voor de opschaling en een

investeringskapitaal voor de benodigde assets.

en mag profiteren. Door op een gezamenlijke

De Foresters (medewerkers en

waarde boven winst staat, creëren we de

de realisatie binnen het bedrijf en investeren

wijze te bouwen aan een nieuw bedrijf, waarbij
wereld van morgen. In dit systeem delen we het
succes van Forest, verdelen we de waarde en

is eenieder gebaat bij de te verwachten grote
successen, waarvan iedereen deelgenoot is.
Door Forest in te richten op basis van

klimaatneutrale principes, werken wij aan een
groene toekomst.

medeparticipanten) zorgen tegelijkertijd voor
in Forest door hun creativiteit, kennis en

vaardigheden in te zetten. Door iedere Forester
mede-ondernemer of participant van Forest te
laten worden, zorgt deze samenstelling voor

unieke mogelijkheden. Foresters krijgen voor

hun inzet een deel in certificaten in plaats van
een deel van het loon of de betaling van de

factuur in het geval van ZZP’ers en partners.

Zo kan Forest de (loon)kosten in het begin laag
houden, waardoor er meer eigen vermogen

opgebouwd kan worden om te investeren en op
te kunnen schalen.
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VIER FASES

1

STARTUP
€ 1.500.000,- (lopend)

Binnen het ecosysteem van Forest kan de

In de lopende Startup fase worden 750.000

wordt er door Forest niet voor gekozen om

€ 2,- per certificaat. Dit komt neer op maximale

investeerder niet ontbreken. In de basis

grote investeerders aan te trekken. Forest wil

namelijk gebaseerd zijn op reële waarde die in

certificaten opengesteld tegen een waarde van
investering van € 1.500.000,- (vol = vol).

gezamenlijkheid wordt opgebouwd. Forest is

Deze investeringsfase werd in eerste instantie

geeft iedereen een kans om mee te profiteren.

investeerders uit de Early Bird fase en wordt

er niet om de rijksten nog rijker te maken, maar

Om te kunnen floreren heeft Forest vier
fases gedefinieerd met ieder zijn eigen

doelstellingen en investeringsbehoefte.

De investeringsbedragen worden per fase

vastgesteld op een waarde, die passend is bij
de productiefase van Forest.

EARLY BIRD FASE
€ 500.000,- (afgerond)

In de Early Bird fase zijn familieleden, vrienden
en diverse partners en medeparticipanten
van Forest(ers) in de gelegenheid gesteld

om als één van de eersten te investeren in

Forest Living. In totaal zijn er 46 investeerders
toegetreden in de Early Bird fase. Zij hebben

exclusief aangeboden aan relaties van onze

nu verder uitgebreid met geïnteresseerden in
Forest Living. In de Startup fase worden de

eerste 10 bètaprojecten gebouwd aan de hand

van de Forest bouwmethode met een geschatte
omzet van € 150.000,- x 10 = € 1.500.000,-.
Fase één is afgerond wanneer de eerste 10

bètaprojecten zijn opgeleverd. Deze fase is nog
niet onderhevig aan productietijd en hier dient
nog veel met de hand te worden uitgevoerd.
Woningen zijn nog niet compleet voorzien

van domotica en climate control en tevens zijn
de Forest-woningen in deze fase nog relatief

duur vanwege de kleine oplage. De genoemde
investering is nodig om verder op te kunnen

schalen naar een productiecapaciteit van 100
woningen per jaar.

gezamenlijk de beschikbare 500.000 certificaten
gefinancierd. Deze fase werd in februari 2020
vervroegd gesloten, na het bereiken van het

2

GROW UP
€ 4.500.000 (verwacht)

maximale aantal beschikbare certificaten. De

Fase twee staat in het teken van opschalen van

aanschaf van machines, software, prototypes

van de automatisering. In de tweede fase heeft

opgehaalde investering werd gebruikt voor de
en de validatie en certificering om de eerste
woningen te produceren.

de productiefaciliteiten en een groot gedeelte
Forest zich als doel gesteld één woning per

drie dagen te produceren met een volledige

bouwtijd van minder dan drie weken. De afzet

moet in deze fase 100 woningen bedragen voor
de afsluiting van deze fase, waarbij er rekening
wordt gehouden met een verlaging van de
verkoopprijs.
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Deze verlaging ten opzichte van fase één heeft

betrekking op het type woning. Fase twee richt

4

BUILD UP
Nader te bepalen (optioneel)

zich naar verwachting meer op de recreatieve

Fase vier is de fase waarbij er een verschuiving

opschaling naar een productiecapaciteit van

woningcoöperaties naar de particuliere sector

sector en tijdelijke huisvesting, waarna de

1.000 woningen per jaar wordt ingezet. Voor

deze fase kan de prijs van een certificaat hoger
worden (afhankelijk van de prognose en het

risico wordt deze prijs verhoogt) en zullen er na
goedkeuring van de AvA 1.500.000 certificaten
beschikbaar worden gesteld.

3

SCALE UP
Nader te bepalen

Fase drie brengt een versnelling met zich mee
waarbij de focus ligt op de massa productie
van woningen voor o.a. de recreatieve

sector en woningcoöperaties of soortgelijke

projecten. In fase drie heeft Forest zich als doel
gesteld iedere dag minimaal drie woningen te
produceren met een volledige bouwtijd van

minder dan twee weken. In deze fase wordt

gewerkt aan de productie van 1.000 woningen
per jaar en aan de verdere opschaling van de
volgende fase: 1.000+ woningen.

De investeringsvoet voor deze fase wordt

optreedt van de recreatieve sector en

en andere markten. In deze fase wordt er

gefocust op rechtstreekse levering aan de klant.
Om dit te realiseren wordt gewerkt aan een
productietijd van 1 uur per woning met een
volledige bouwtijd van één week.

In deze fase is het volledige proces

geautomatiseerd en heeft software de

productie overgenomen. De klant kan nu,

samen met de architect, online en offline zijn
of haar eigen woning samenstellen. Met één

druk op de knop is de woning te produceren en
wordt dit als ‘boodschappenlijstje’ aangeleverd
aan de Forest Factory. Woningen leveren in

deze fase vier keer meer energie op dan dat

ze verbruiken. Zo kan het energienet gevoed
worden wanneer er vraag naar energie is.

Binnen deze fase is ‘wonen als een service’
het uitgangspunt, waarbij een passend

businessmodel zal worden uitgerold gebaseerd
op letteraandeel D.

voorafgaand aan deze fase bepaald, waarbij de

In de

€ 5,- of hoger bedraagt (of anders vastgesteld).

toekomst kan

een vaste waarde per certificaat. Hierna worden

iedere 30 minuten een

minimale uitgifteprijs per certificaat

Fase drie is de laatste investeringsronde met

certificaten gewaardeerd op de waarde van de

organisatie, gebaseerd op omzet, rendement en
verwachtingen.

Forest-woning worden
geproduceerd
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WAARDESYSTEEM VOOR FOREST
INVESTERS

worden gelaten tot het investeringsplatform.

geheel eigen functie, één van onschatbare

aantal certificaten te kopen. Iedere investeerder

De Forest Invester (investeerder) heeft een
waarde. Zo wordt er binnen Forest een

specifieke community groep samengesteld
met unieke eigenschappen, waardoor er

gezamenlijk gebouwd kan worden aan het

succes van Forest. Om dit te realiseren is het
waardesysteem gebaseerd op een vliegwiel,

waarin alle waardesystemen een unieke bijdrage
leveren.

Per fase worden door de holding certificaten
aangeboden en geplaatst in een portfolio,

waarin de deelnemers zich bevinden. Om in

aanmerking te komen als Forest Invester dient
men, na goedkeuring van het bestuur van de
STAK (Stichting Administratiekantoor) toe te
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Na deze goedkeuring is het mogelijk om binnen
de op dat moment lopende fase een beperkt

kan per ronde een maximaal aantal certifcaten

kopen, om zo meer mensen mee te kunnen laten
participeren. Het minimale en maximale aantal

certificaten per investeerder wordt vastgesteld op
de AvA voorafgaand aan elke fase.

Dividend wordt jaarlijks berekend aan de hand
van het aantal uitgegeven certificaten per

letteraandeel (niet uitgegeven certificaten tellen
niet mee). Alle certificaten hebben daarbij een

waarde die meegroeit, met de groei van Forest
Living. Binnen jouw eigen portfolio kunnen

certificaten worden gekocht en verkocht door de
participanten in jouw portfolio.

forest living

Door het hanteren van dit waardesysteem zal

Net als Forest Investers (investeerders) kunnen

toenemen bij de instap van nieuwe Funders en

investeren om Forest te steunen. Foresters

het eigen vermogen van de organisatie blijven

Foresters om uiteindelijk een maximale impact
te genereren. Certificaten kunnen onderling
worden verkocht of worden doorgegeven

aan erfgenamen. Op alle certificaten wordt

winst uitgekeerd door middel van dividend,
dat hoger kan zijn dan de initiële inleg. Het

voorgenomen exponentiële groeipad zal leiden
tot exponentiële waarde. Dit betekent dat de
ingelegde waarden van Forest Investers naar
gelang het succes van de organisatie zal
resulteren in stijgende waardeuitkering
(risico’s aanwezig).

Samen
dragen we de
verantwoordelijkheid om
Forest tot een succes
te maken

Foresters (medewerkers) op dezelfde wijze
kunnen via hun eigen portfolio, waarin de

certificaten van letteraandeel B zijn belegd,

mee-investeren door hun tijd in te zetten en

niet het volledige loon uitgekeerd te krijgen.
Organisaties en zzp’ers die een cruciale

bijdragen leveren, kunnen tot hetzelfde

portfolio worden toegelaten na goedkeuring

van het bestuur. De tijd en middelen (waarde),
die worden geïnvesteerd worden omgezet in

certificaten die qua waarde gelijk opgaan met

de investeringsrondes van de Forest Investers.

De
Foresters bouwen
samen met Forest Investers
aan het bedrijf
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UITBETALING IN CERTIFICATEN

AANKOOP CERTIFICATEN

voor alle Foresters (medewerkers) en voor

lentevergadering (AvA) van Forest in overleg

Deze investeringsoptie is beschikbaar

medeparticipanten zoals zzp’ers en andere

organisaties, die zich voor een langere termijn
aan Forest verbinden. Voorbeeld: wanneer

een zzp’er of organisatie voor € 3.000,- werk
verzet voor Forest en kiest om deze te laten

uitkeren in het waardesysteem wordt er, net als
anders, een factuur gestuurd. Aan deze factuur
wordt een extra versie toegevoegd waarin

Het bestuur van de STAK zal jaarlijks in de
met de leden de uitgiftewaarde van de

certificaten vaststellen. Vervolgens zal dit

model over de jaren heen worden bijgesteld.

Bovenstaand patroon is het uitgangspunt. Het

kan zijn dat er geen nieuwe fase of een andere

fase komt indien er voldoende of onvoldoende
investeringsmiddelen aangetrokken zijn.

staat dat de betreffende persoon een x-aantal

Voorafgaand aan het kunnen aanschaffen

vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

van de desbetreffende persoon of entiteit.

certificaten van x-waarde heeft gekregen als
Vervolgens wordt de BTW voldaan in euro’s

aangezien dit dient te worden afgedragen aan
de Belastingdienst.

Voor medewerkers geldt hetzelfde principe.

Voorbeeld: als medewerker kun je 70 procent

van jouw loon uitgekeerd krijgen in certificaten

en 30 procent in euro’s. De certificaten worden
in dit geval berekend over het nettosalaris. De
inkomstenbelasting wordt voldaan over het

brutoloon van de medewerker, hetgeen wordt

verwerkt op de loonstrook. In de eerste fase(s)
worden lonen van Foresters niet volledig in

geld uitgekeerd, maar een deel in certficaten.
Hierdoor heeft Forest minder personeelskosten en bouwen de Foresters sneller
certificaten van aandelen op.
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van certificaten vindt er een screening plaats
Na goedkeuring wordt deze participant

toegevoegd aan een portfolio en kan de

certificaatoverdracht plaatsvinden. Het bestuur
van de STAK kan investeerders weigeren om
deel te nemen.

forest living

CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Door certificaten te verstrekken gebaseerd op

Council en Nxchange zorgt Forest ervoor

heeft de certificaathouder altijd inzicht in zijn of

Samen met de ontwikkelaars van The Share
dat mede-eigenaarschap wordt gecreëerd

voor Foresters en Forest Investers. Om dit

transparant, veilig en snel te laten verlopen

heeft Forest een online platform ingericht. De
voordelen hiervan voor Forest zijn:

•
•
•
•

De administratie door een STAK komt te

aandelen wordt de transactie versleuteld en

haar portefeuille. Zo kan Forest samen met haar
Foresters en Investers de verantwoordelijkheid

nemen en kan een ieder participeren als medeeigenaar, zonder administratieve lasten en dat
alles met complete transparantie.

vervallen en een foutieve invoering wordt

Door samen een duurzaam georiënteerd bedrijf

Onderlinge overdracht wordt automatisch

dat er gezamenlijk een reële waarde wordt

voorkomen;

contractueel vastgelegd en is altijd te
herleiden;

De certificaten worden uitgegeven per fase,
op het moment dat dit toegestaan is;

Iedereen heeft direct inzicht in de waarde

van Forest, beschikbare certificaten en eigen
certificaten (transparantie).

op te bouwen vindt Forest het van belang

gecreëerd voor de huidige generatie en de

generaties na ons. De uitgegeven certificaten

hebben recht op dividend. Deze rechten blijven

generatie na generatie bestaan. Overdracht van
certificaten is dan ook mogelijk binnen jouw
eigen portfolio.
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MEEST GESTELDE VRAGEN
Waaruit bestaat het
sandwichelement?

Het element bestaat uit drie verschillende
delen: een isolerend, constructief en

Is het brandveilig?

Jazeker, de brandwerende lagen zorgen
ervoor dat het element brandveilig is.

brandwerend deel.

Waait het niet weg?

Welke afwerking kan ik erop
plaatsen?

elkaar bevestigd. Hierdoor wordt het één

Dit is een vrije keuze: steenstrips, stucwerk,
houtwerk, kunststof of staal. Er zijn allerlei
verschillende soorten plaatmateriaal

mogelijk. Iets bevestigen aan de muur is ook
gewoon mogelijk.

Moet er een gemetselde muur om de
Forest-woning heen?

De sandwichelementen worden aan

groot geheel, dat niet zomaar wegwaait.

Daarnaast weegt een element genoeg om
wegwaaien te voorkomen.

Hoe hoog kan er gebouwd worden?
Er kan tot maximaal vier lagen hoog

gebouwd worden, dus: een begane grond
en eerste, tweede en derde verdieping.

Nee, dat is niet nodig. Het sandwichelement

Hoe snel kan er gebouwd worden?

De buitenafwerking kan rechtstreek op de

binnen zeven dagen te realiseren. Dit komt

is alles in één, dus meer is er niet nodig.
elementen worden aangebracht.

Hoeveel energie bespaart één Forestwoning?
Met zeven zonnepanelen kan een Forestwoning energieleverend zijn in plaats van

energie vragend. De isolatiewaarde van de
woning is zo goed dat verwarmen geen
probleem meer zal zijn.

De woningen van Forest zijn uiteindelijk

mede door de modulaire elementen en door
het materiaal dat gebruikt wordt.

Wat kost een Forest-woning?

Door de snelle bouwtijd liggen de kosten

van de woning op termijn lager dan bij een

traditionele woning. Een Forest-woning kan
op termijn 30 procent goedkoper worden
gebouwd dan een traditioneel huis.

Hebben jullie al een woning/
project(en) gerealiseerd?

De eerste projecten, van tiny woning tot

kantoorpand, zijn al gerealiseerd. Wij praten
je graag bij over onze actuele status van

realisatie. Neem gerust contact met ons op.
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INVESTEER IN DE TOEKOMST
Het is 2060. De afgelopen jaren hebben wij

Voor het eerst staat dit jaar de CO2-uitstoot

verder opwarmt dan 1,5 graden. Inmiddels

en met trots kunnen wij zeggen dat Forest

met z’n allen gebouwd aan een wereld die niet
is het bewonen van een woning nog nooit zo
eenvoudig geweest en zijn de woonlasten

beetje bij beetje afgenomen. Met veel passie
hebben wij gebouwd aan een nieuw soort

woonbeleving, waarin het straatbeeld groen(er)
is geworden, water nog altijd uit de kraan

stroomt en energie in overschot beschikbaar
is voor iedereen. Vanuit een nieuw ontwerp

niet meer bovenaan op de politieke agenda’s
hier haar steentje aan heeft bijgedragen. En
dat? Dat deden wij niet alleen… dat deden

wij hopelijk samen met jou, als Forest Invester
en/of Forester, waardoor wij vandaag de dag

een prachtige bijdrage mogen leveren aan een
houdbare leefomgeving voor onze aarde, de
planten, dieren én natuurlijk de mens.

hebben wij door middel van wonen de wereld

Zijn er tot die tijd nog vragen? Neem dan

bouwcapaciteit van > 100.000 woningen per

uit en/of laten je zien hoe jij kan bijdragen om

ontlast en opereren wij nu wereldwijd met een
jaar. De - nu nog - 19 procent gereserveerde
aandelen (letteraandeel D) zijn inmiddels

gebruikt voor ons uiteindelijke doel: wonen als
een service.

boy Rolloos
boy@forest-living.com
+31 6 53 43 30 88

gerust contact met ons op. Wij leggen je graag
samen de wereld van morgen te bouwen!
Met een groene groet,
Team Forest Living

Johan fluit
johan@forest-living.com
+31 6 81 35 00 93
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