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1. Inleiding 
 

Collin Crowdfund N.V. is een naamloze vennootschap die via haar Online 
Platform vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar brengt. Het beoogd resultaat 
van dit bij elkaar brengen is het tot stand brengen van leningovereenkomsten 
tussen meerdere investeerders en een ondernemer, zijnde een onderneming, 
overheidsinstantie of vereniging/stichting/coöperatie met een zakelijk doel. 

Collin werkt door het hele land samen met Crowdfund Coaches. Zij zijn de fysieke 
stem van Collin in de markt en begeleiden ondernemers met leningaanvragen en 
de pitch tijdens het aanvraagtraject. Zij houden daarnaast contact met de 
ondernemer gedurende de looptijd van de lening waardoor de  investeerders 
van Collin jaarlijks informatie ontvangen. Deze Crowdfund Coaches zijn 
zelfstandige ondernemers, die gedurende een variabel aantal uren per week 
werkzaamheden verrichten voor Collin. 

Collin wil doeltreffende organisatorische en administratieve regelingen treffen en 
handhaven met als doel alle redelijke maatregelen te nemen om 
belangenverstrengeling te onderkennen, te monitoren en te beheersen. Het 
tegengaan van belangenverstrengeling maakt deel uit van de integere 
bedrijfsvoering van Collin. 
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2. Wanneer is er sprake van (de 
schijn van) belangenverstrengeling? 
 

Er kan sprake zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling als Collin 
bijvoorbeelddiensten niet tegen marktconforme voorwaarden verleent. Ook bij 
de omgang met vertrouwelijke informatie en het vervullen van nevenfuncties 
bestaat de kans op verstrengeling van belangen. 

 
Verstrengeling van belangen kan zich voordoen in de relatie Collin en 
ondernemer,  Collin en investeerder, Collin en Crowdfund Coach en ondernemer 
en Crowdfund Coach. 

 
Collin onderscheidt de volgende hoofdterreinen (de daarin genoemde belangen 
zijn niet uitputtend): 

1. De positie van Collin en het belang dat Collin heeft bij het aantrekken 
van nieuwe klanten en het onderhouden van een goed klantencontact 
met bestaande klanten. 

2. Het belang van de ondernemer als ontvanger van een volgestorte 
leningaanvraag en het belang van de investeerder als ontvanger van 
het rendement op zijn investering. 

3. Het belang van de werknemers, de directie en Crowdfund Coaches bij 
het vervullen van ieders functie, bij het aantrekken van klanten, bij het 
behalen van doelstellingen, bij privé investeringen. 

 
Medewerkers en directie mogen bij ieder crowdfundproject investeren in de 
leningaanvraag van een ondernemer. Crowdfund Coaches zijn verplicht in ieder 
van de door hen aangebrachte crowdfundprojecten zelf te investeren voor een 
minimaal bedrag ad € 1.000,00. Deze investeringen door medewerkers, directie 
en Crowdfund Coaches zijn afgestemd met de toezichthouder AFM.  
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3. Hoe gaat Collin met 
belangenverstrengeling om? 
 
Collin heeft zowel organisatorische als ook administratieve maatregelen 
geïmplementeerd, waaronder het in een apart document ondergebrachte beleid 
Giften & Relatiegeschenken.  

 
Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Nevenfuncties  
Binnen de directie van Collin en de medewerkers die bij Collin in dienst zijn, 
vervult niemand een met de doelstelling van Collin conflicterende rol.  
De nevenfuncties die worden uitgeoefend zijn vooraf door de directie 
geaccordeerd en zijn in beeld. 
 

Mogelijk conflicterende rol Crowdfund Coach  
Een Crowdfund Coach die in deze rol verbonden is aan een ondernemer, zal, 
zodra hij andere dan Crowdfund werkzaamheden gaat verrichten voor die 
ondernemer, niet langer Crowdfund Coach zijn van deze klant. Te denken valt 
aan het uitvoeren van interim werkzaamheden voor die ondernemer/klant. Als 
een Crowdfund Coach dergelijke werkzaamheden uit gaat voeren voor een 
ondernemer/klant meldt hij dat aan de directie en wordt er een andere 
Crowdfund Coach toegewezen aan die ondernemer/klant.  

 
 
In de omgekeerde situatie wordt hetzelfde beleid toegepast. Als een Crowdfund 
Coach werkzaamheden in loondienst of als interim opdracht uitvoert voor een 
ondernemer/klant, terwijl de ondernemer/klant een leningaanvraag doet bij 
Collin, meldt de Crowdfund Coach dit aan de directie en zal deze leningaanvraag 
door een andere Crowdfund Coach worden behandeld.  
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