
Co-founder 
gezocht voor
Can Carabasó

PROFIEL Wij zijn op zoek naar iemand met 

ondernemerservaring en sterke 

ambities. Ook een creatieve geest en 

een aanpakkersmentaliteit zijn nodig 

om Can Carabasó tot een succes te 

maken.

Het is een pré als je momenteel al op 

Ibiza woont. 



Over Can Carabasó 
Ibiza

YVG heeft begin 2022 een 

perceel grond van acht 

hectare in de binnenlanden 

van Ibiza aangekocht nabij 

het stadje Santa Gertrudis 

de Fruitera. Sinds jaar en 

dag staat het perceel en 

bijbehorende finca bekend 

als “Can Carabasó”, welke 

naam we graag behouden. 

Sector

Real Estate, Hospitality

Locatie

Spanje - Ibiza

Het perceel en haar 

opstallen hebben de 

potentie om te worden 

gerevitaliseerd tot een 

vernieuwende en 

eigentijdse farm waar naast 

landbouwactiviteiten ook 

bijvoorbeeld evenementen, 

proeverijen, huwelijken, 

(privé) diners, meditatie 

en/of yoga retreats en 

teambuildingactiviteiten  

kunnen plaatsvinden. 



Tevens is de locatie een 

perfecte start en eindplek 

voor de mooiste 

wandelingen midden op het 

eiland. 

Daarnaast biedt de omvang 

van het perceel in een 

volgende fase wellicht 

mogelijkheden om zelfs een 

agriturismo hotel te 

ontwikkelen. Op het huidige 

terrein staan momenteel 

een prachtige 

amandelgaard, wijngaard 

en meerdere verouderde 

opstallen.   

Momenteel zoeken wij een 
partner die hier samen met 
ons een succes van wil 
maken.



Wat bieden we jou 
als business 
partner?

Wij stellen het gehele terrein ter 

beschikking en participeren mee in de 

onderneming. 

Samen met jou zetten we een juridische 

entiteit op waarin jij op enig moment 

als ondernemer ook kan participeren . 

Geen “managing baan” maar “skin in 

the game”. De start van dit avontuur 

kunnen wij financieren net als het 

aantrekken van een team.

Over Young Venture 
Group

“Samen durven
bouwen, dat is waar 
Young Venture Group 
voor staat”.

Young Venture Group (YVG) is een 

ambitieuze allround investeerder met 

meer dan 20 jaar ondernemerservaring. 

YVG participeert in diverse 

ondernemingen die elkaar versterken. 

Wij investeren in vastgoed, financieren 

en adviseren bedrijven en initiëren 

ondernemingen. Een succesvolle 

combinatie van ondernemen en 

investeren. 



Extra beelden



Sfeerbeelden Ibiza



Pitch jouw plan via young.nl/pitch-ibiza

Is dit jouw droom?
→

YOUNG venture group

Schroom niet en meld je aan voor dit mooie avontuur. Wij kijken naar verhalen en niet naar cv’s.

We zijn benieuwd hoe jij kunt aangeven op welke manier jij dit project tot een groot succes gaat brengen. Wij faciliteren, 

financieren en adviseren. Maar jij bent degene met het plan, de visie, daadkracht en doorzettingsvermogen. 

In eerste instantie zien we daarom graag in een digitale pitch hoe jij dit project van de grond gaat krijgen. Leef je uit en deel jouw 

visie met ons.


