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Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Openstaande investeringskans: ZODIAC de musical
Activeer uw spaargeld
Collin in het nieuws
Collin Crowdfund gekozen als 'Beste Keuze'
Het businessmodel vinden dat werkt: 8 tips en zelftesters 
Crowdfunding in het nieuws
Young Finance Professional gezocht
Nieuwe medewerker: Bram van der Heijden
Volgeschreven leningaanvragen

Veel leesplezier!

Openstaande investeringskans: ZODIAC de
musical

Collin is verheugd bij te kunnen dragen
aan de realisatie van ZODIAC de
musical, een spektakel geproduceerd
door Stichting Zodiac om mensen en
organisaties te inspireren tot een
bewuster leven. 
 
In het voorjaar van 2021 wordt de
Koepel in Breda omgetoverd tot een
gigantisch planetarium voor ZODIAC

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1243754?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/


26-7-2021 Collin draagt bij aan realisatie ZODIAC de musical

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1243754?e=[UNIQID] 2/8

de musical. De Koepel in Breda is zo
ruim dat ZODIAC de musical óók in
tijden van de 1,5 meter samenleving in
2021 uitgevoerd kan worden. 

Voor Collin is de leningaanvraag van ZODIAC de musical de eerste lening in de
maatschappelijke sfeer. Daarnaast is het de eerste leningaanvraag met een
garantiestelling van 70% van het lening bedrag vanuit een aan de provincie Brabant
verbonden organisatie genaamd Brabant C.  
 
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De Dun & Bradstreet score is Laag Risico. 
 
De leningaanvraag is reeds voor 60% gefund.

€ 450.000  6,5%  60 mnd  Collin Credit Score: Ruim Voldoende   
 

Activeer uw spaargeld

“Het is een geruststellende gedachte dat er serieus naar de projecten is
gekeken voordat deze worden opengesteld voor inschrijving.“ 
 
Collin is lid van de branchevereniging van crowdfundplatforms voor

Bekijk ZODIAC de musical

https://www.collincrowdfund.nl/stichting-zodiac/
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bedrijfsfinanciering genaamd Nederland Crowdfunding. De branchevereniging is in
2014 opgericht en heeft als doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument
voor aanvullend financieren en investeren. Daarnaast is het doel van de
branchevereniging om crowdfunding verder te versterken en te verduurzamen.
Jeroen ter Huurne, CEO van Collin Crowdfund, is de voorzitter van Nederland
Crowdfunding. 
 
Een interessant voorbeeld van kennisdeling vanuit de branchevereniging is
onderstaand artikel waar een investeerder geïnterviewd wordt door een lid van de
branchevereniging. Het interview gaat over de reden van de klant om zijn
(spaar)geld te investeren bij platformen die aangesloten zijn bij de
branchevereniging.  

Collin in het nieuws

Collin draagt bij aan realisatie ZODIAC de musical
Ongeveer anderhalf jaar geleden spraken algemeen directeur van Collin
Crowdfund Jeroen ter Huurne en creatief ondernemer in de cultuursector Peet
Nieuwenhuijsen in De Koepel te Breda elkaar voor het eerst over de
financiering van ZODIAC de musical 
 
Collin en Stichting Zodiac hebben hiertoe een persbericht uitgebracht. Bekijk het
volledige artikel door op onderstaande knop te drukken. 

Collin Crowdfund gekozen als 'Beste Keuze'

Lees het volledige artikel hier

Lees het volledige artikel hier

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/612db283-5573-4074-8bcf-1271238faef5/Interview_met_investeerder_door_branchevereniging.pdf
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/ca86b6f1-e617-49cc-9f35-94d85a753465/Collin_draagt_bij_aan_realisatie_ZODIAC_de_musical.pdf
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Collin Crowdfund is door IEX Gouden Stier gekozen als één van de vijf Beste
Keuzes in de categorie 'Beste crowdfundingplatform'.  
 
De Gouden Stier is een van de meest prestigieuze beleggingsprijzen, waar de
winnaars worden vastgesteld door een onafhankelijke jury die daarmee een
kwaliteitskenmerk koppelen aan de diensten die de winnaars aanbieden. Begin
december wordt één van de vijf Beste Keuzes verkozen tot Beste
crowdfundinplatform. 
 
Voor alle medewerkers van Collin is de verkiezing een stimulans om het
Nederlandse MKB te blijven ondersteunen in deze bijzondere tijden. Dit doen we
natuurlijk met het uitgangspunt dat we een 'verantwoorde investering' willen
aanbieden aan onze investeerders. 

Het businessmodel vinden dat werkt: 8 tips en
zelftesters
De zoektocht van startups naar het juiste verdienmodel wordt mooi
geïllustreerd door Steve Blank's quote: "a startup is a temporary organization
designed to search for a repeatable and scalable business model". Je leert
immers het meeste van doen en meten.  
 
Henk Ceha van Startuptoppers heeft in een blog op zijn website 8 tips beschreven
om het businessmodel van uw bedrijf te verbeteren.

Bekijk de Beste Keuzes van de Gouden Stier

Lees het volledige artikel hier

https://www.goudenstier.nl/info/bestekeuze/
https://www.startuptoppers.nl/blog/het-business-model-vinden-dat-werkt-8-tips-en-zelftesters/
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Crowdfunding in het nieuws

'De bank wil niet, dus verzinnen we iets anders' - FD
Veel ondernemers kloppen tegenwoordig tevergeefs aan bij hun bank. Dus
moeten ze voor hun financiering op zoek naar andere kanalen. Drie mkb'ers
over de alternatieve geldbronnen die ze hebben aangeboord. 
 
Het financieel dagblad heeft een interessant artikel geschreven over alternatieve
financieringsoplossingen voor MKB bedrijven. 

Young Finance Professional gezocht

Ben jij de Young Finance Professional die wij zoeken? Solliciteer dan snel. 
 
Als Young Finance Professional, start je carrière bij Collin Crowdfund met een ruim
inwerktraject. Binnen dit traject doorloop je een korte stageperiode bij elke afdeling
van ons bedrijf. Hierdoor leer je het bedrijf goed kennen en kennen de systemen van
Collin Crowdfund geen geheimen meer voor je.

Na deze periode, vertrouwen we je al snel eigen verantwoordelijkheden toe.

Je maakt onderbouwde keuzes en doet voorstellen over financieringsvraagstukken,
die variëren van 25.000 euro tot 2.500.000 euro. Je spart hierover met onze

Lees hier het volledige artikel

https://fd.nl/achtergrond/1361569/de-bank-wil-niet-dus-verzinnen-we-wel-iets-anders
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businesspartners, individuele ondernemers en/of hun adviseurs. Altijd in het belang
van de ondernemer in kwestie, een verantwoorde investering voor onze
investeerders en de toekomst van Collin Crowdfund.

Nieuwe medewerker: Bram van der Heijden
 
Bram van der Heijden (1999) heeft in 2020 de opleiding SPECO Commerciële
Economie aan de Fontys Hogescholen afgerond.

Via stages bij bedrijven in de bancaire
sector is zijn interesse in de financiële
wereld gewekt. De kennis die hij daar
heeft opgedaan past hij in de praktijk
toe als marketeer bij Collin Crowdfund.
In zijn vrije tijd voetbalt en squasht
Bram graag.

Bram: ‘’Collin Crowdfund opereert
binnen een ontwikkelende en
dynamische markt. De juiste
investeerders vinden voor de
verschillende ondernemers is dan ook
een mooie uitdaging.’’

Volgeschreven leningaanvragen
 
Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal
ondernemingen voorzien van passende financiering. 
 
De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf! 
 
H.P.O. Autogas € 450.000 6,5% 60 maanden
Bouwbedrijf BouwDirect B.V. € 150.000 6,5% 60 maanden
La Venta Groothandel B.V. € 250.000 8,0% 60 maanden
J.N.W. Zoeteman V.o.f € 25.000 8,0% 60 maanden
We Scan Factory € 240.000 9,0% 60 maanden
Nilian Beheer B.V. € 690.000 6,5% 60 maanden

Bekijk de vacature en solliciteer

https://www.collincrowdfund.nl/h-p-o-autogas/
https://www.collincrowdfund.nl/slk-investments-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/bouwbedrijf-bouwdirect-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/pensioenadviesburo-leeuwarden-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/la-venta-groothandel-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/g%c3%b6rgen-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/j-n-w-zoeteman-v-o-f/
https://www.collincrowdfund.nl/atlas-dental-care-nederland/
https://www.collincrowdfund.nl/we-scan-factory/
https://www.collincrowdfund.nl/j-j-van-den-bos-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/nilian-beheer-bv/
https://www.collincrowdfund.nl/vacature-young-finance-professional/
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Vastgoedbeleggers T.S. Anand en H.S.
Anand

€ 900.000 7,0% 60 maanden

J. Lensen Polijstbedrijf B.V. € 50.000 8,5% 60 maanden
Ride It Indoor Cycling € 60.000 8,0% 66 maanden
De Zwarte Hoeve 2 € 50.000 8,0% 68 maanden
Hans Lo Vastgoedfinanciering € 40.000 5,0% 60 maanden
Vereniging van Eigenaars Meppelweg € 200.000 5,5% 84 maanden
Rova Beheer B.V. € 100.000 6,0% 96 maanden
De Jong Civiel B.V. € 25.000 8,5% 36 maanden
Vereniging van Eigenaars Meppelweg € 200.000 5,5% 84 maanden
Vastgoedbelegger Wieger van den Broek € 100.000 6,0% 60 maanden
Vastgoedbelegger W. van den Broek € 285.000 6,0% 60 maanden
De Jong Civiel € 25.000 8,5% 36 maanden
Drakar Scheepvaart € 325.000 7,0% 60 maanden
Delastro Design B.V. € 50.000 8,0% 60 maanden
Kebo Investments B.V. € 300.000 7,5% 18 maanden
Salon Chique € 60.000 8,0% 60 maanden
Mrs Props B.V. € 60.000 6,0% 36 maanden
Physics Den Haag € 35.000 9,0% 60 maanden
Desiree Moulen Vastgoedfinanciering € 105.000 7,0% 84 maanden
Renovita Realty B.V. € 200.000 6,0% 60 maanden
Rommers Elektrotechniek € 150.000 7,0% 60 maanden
Wouter Slosser € 92.000 6,0% 60 maanden
Het Viscentrum Peter de Graag en Zoon € 150.000 7,0% 84 maanden
Totaal € 5.367.000  
     

T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl
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https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedbeleggers-t-s-anand-en-h-s-anand/
https://www.collincrowdfund.nl/jachtwerf-allemansgeest/
https://www.collincrowdfund.nl/j-lensen-polijstbedrijf-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedfinanciering-anthony-sam-sin/
https://www.collincrowdfund.nl/ride-it-a-social-cycling-club/
https://www.collincrowdfund.nl/supermarkt-ram2/
https://www.collincrowdfund.nl/de-zwarte-hoeve-2/
https://www.collincrowdfund.nl/bestratingstechniek-brabant-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/hans-lo-vastgoedfinanciering/
https://www.collincrowdfund.nl/vereniging-van-eigenaars-meppelweg-152-tot-en-met-200-te-sgravenhage/
https://www.collincrowdfund.nl/rova-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/de-jong-civiel/
https://www.collincrowdfund.nl/vereniging-van-eigenaars-meppelweg-202-tot-en-met-254-en-leyweg-375-tot-en-met-379-te-s-gravenhage/
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedbelegger-wieger-van-den-broek/
https://www.collincrowdfund.nl/vastgoedbelegger-w-van-den-broek/
https://www.collincrowdfund.nl/de-jong-civiel/
https://www.collincrowdfund.nl/drakar-scheepvaart/
https://www.collincrowdfund.nl/delastro-design-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/kebo-investments-b-v-project-broeckgouw-volendam/
https://www.collincrowdfund.nl/salon-chique/
https://www.collincrowdfund.nl/mrs-props-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/physics-den-haag/
https://www.collincrowdfund.nl/desiree-moulen-vastgoedfinanciering-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/renovita-realty-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/renovita-realty-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/renovita-realty-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/renovita-realty-b-v/
https://www.linkedin.com/company/5229120?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1402477379657%2Ctas%3Acollin%20crowdfund%20%2Cidx%3A2-1-2
https://www.facebook.com/collincrowdfund
https://twitter.com/CollinCrowdfund
http://www.collincrowdfund.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC_6eEMD7lIWDdF1EQOKjDkQ
https://www.instagram.com/collincrowdfund/
mailto:info@collincrowdfund.nl
https://collincrowdfund.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=5ac4d2666ca6afc094d485d75&id=0afafb41f1&e=[UNIQID]&c=cb8203b3b5
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