Dutch Trade and Investment Fund
Onderdeel DTIF
Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl
Titel
DTIF117/CU/1 - investeren in de aankoop van Nederlandse kranen en heftrucks voor de
ontwikkeling van een industrieterrein in Cuba.
Bedrijf
Womy Equipment Rental B.V.
Land
Cuba
Sector
Verhuur van constructie machines
Bedrag
EUR 5.000.000
Periode
Looptijd van 7 jaar, start juli 2017, eindigt juli 2024.
Betrokken partijen
EUR 4.500.000 - De Lage Landen https://dllgroup.com/nl/nl-nl
Ontwikkelingsimpact
Womy Equipment Rental (WER) maakt investeringsprojecten in Cuba mogelijk die anders
niet of zeer moeizaam van de grond zouden komen vanwege het gebrek aan bouwkranen
en grondverzetmachines. WER zorgt voor een modernisering van aanwezige bouwkranen
en grondverzetmachines. Het huidig materieel is vaak zeer verouderd met een hoog
energieverbruik. Het project zal een positieve bijdrage leveren aan zowel de Nederlandse
als Cubaanse economie.
Werkgelegenheid
Er zullen 60 directe arbeidsplaatsen gecreëerd worden in Cuba, het aantal indirecte
arbeidsplaatsen is onbekend maar komen als gevolg van nieuwe investeringsprojecten die
nu mogelijk worden gemaakt. Het personeel verdient bij WER aanzienlijk meer dan
gemiddeld.
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veiligheidsinstructies. Een volwaardig trainingsprogramma zal worden gegeven door
onder andere gerenommeerde instructeurs. Personeel werkt 8 uur per dag, en de
maaltijden worden gratis aangeboden.
IMVO
Investering valt in categorie B.
Er wordt een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) action plan opgesteld,
gebaseerd op de OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel daarvan is het
beperken van eventuele risico’s op niet volledige naleving van de arbeidsomstandigheden.

Korte omschrijving
Womy Equipment Rental B.V. wordt door een co-financiering van het DTIF en De Lage
Landen in staat gesteld om naast de aankoop van bouwkranen, heftrucks en
grondverzetmachines ook een state-of-the-art verkoop- en servicecenter neer te zetten
van 12,500 m2. Hiervoor is reeds een stuk grond gekocht op de speciale zone ZED
Mariel. Op deze zone is WER voor 20 jaar vrijgesteld van importheffingen en
vennootschapsbelasting.
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