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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans: HSA Investments B.V.
Hoe werkt Collin ondanks corona door? 
Blog: Verbinding: belangrijker dan ooit
Collin verwelkomt 30.000e investeerder
Collin in het nieuws
Verzoek aan AFM om vo1orschriften crowdfund ontheffing aan te passen
Goed onderhouden gebouwen dankzij lening bij Collin Crowdfund
Van regeldruk tot financiën 
Nieuwe medewerker: Nick van Dorst
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier

Openstaande investeringskans: HSA
Investments B.V. 

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1243861?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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De leningaanvraag is voor de realisatie van het project Kattendijk te Gouderak waar
HSA Vastgoed B.V 48 bedrijfsunits voor de verkoop gaat ontwikkelen. In eerste
instantie wordt uit de opbrengsten van de crowdfunding de bestaande lening voor de
aankoop van de grond afgelost en worden de resterende middelen gebruikt om de
laatste betalingen in India te doen om daar de acht appartementen in eigendom te
kunnen verkopen waarna er veel liquiditeit vrijkomt om de ontwikkeling van de 48
units te financieren. 
 
Hedenochtend om 11.00 uur live gegaan. 
De overall Collin Credit Score is Goed. 
 
 
De leningaanvraag is reeds voor 70% gefund.

€ 2.000.000  7,0%  24 mnd  Collin Credit Score: Goed   
 

Hoe werkt Collin ondanks corona door?

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/hsa-investments-b-v/
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Zoals eerder in onder andere het jaarbericht benoemd leeft Collin enorm mee met
iedereen die, op welke manier dan ook, getroffen is door het coronavirus.  
 
Graag willen wij delen hoe de coronacrisis de manier van werken van Collin
beïnvloed heeft. Het advies 'werk thuis, tenzij het echt niet anders kan' wordt
vanzelfsprekend ook bij Collin toegepast. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat
onze gebruikelijke dagstart via Zoom plaatsvindt, net zoals de afspraken met
externen. 
 
Daarnaast wordt bij elke leningaanvraag die wordt beoordeeld uitvoerig gekeken
naar mogelijke effecten van de coronacrisis op de bedrijfsvoering. Dit zijn zowel de
effecten die op dit moment voelbaar zijn als mogelijke verwachtingen voor in de
toekomst. Al deze informatie wordt meegenomen bij het opstellen van de Collin
Credit Score en wordt vermeld onder het kopje 'gevolgen van corona' in de pitch. 

Blog: Verbinding: belangrijker dan ooit
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Zoals in bovenstaand artikel benoemd, wordt er sinds de ingang van de maatregelen
rondom het coronavirus door alle medewerkers van Collin vanuit thuis gewerkt.  
 
Een gevolg van deze verandering is dat een goede verbinding, in de breedste zin
van het woord, wellicht belangrijker is dan ooit. 
 
Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund, schreef hierover een
interessante blog: 

Collin verwelkomt 30.000e investeerder

Lees de blog hier

https://www.collincrowdfund.nl/verbinding-belangrijker-dan-ooit/
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Woensdag 3 maart om 9.00 uur heeft de 30.000e investeerder zich aangemeld bij
Collin, een prachtige mijlpaal. 
 
Wij willen alle investeerders die zich bij Collin ingeschreven hebben bedanken voor
het vertrouwen in ons platform en in de leningaanvragen van MKB ondernemers die
wij middels de crowd financieren.

Collin in het nieuws

Postelse Hoeve haalt binnen 13 uur 2,5 miljoen euro binnen voor

ombouw horeca naar studentenhotel in Tilburg
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Het ging supersnel. In slechts dertien uur had het echtpaar Zoontjens-
Mutsaers 2,5 miljoen euro binnen. Nu dat zeker is kunnen ze verder met de
voorbereiding van de ombouw van horecacomplex De Postelse Hoeve tot
studentenhotel.  
 
Het Brabants Dagblad heeft een erg mooi artikel aan de funding voor de Postelse
Hoeve gewijd. Wij zijn trots dat we Rob en Janny Zoontjes-Mutsaers aan hun
financiering hebben kunnen helpen met behulp van onze investeerders.

Verzoek aan AFM om voorschriften crowdfund
ontheffing aan te passen

De leden van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding en Stichting MKB
Financiering hebben in een gezamenlijke mail de AFM gevraagd de ontheffing voor
crowdfundplatforms aan te passen.  
 
Dit houdt in dat er gevraagd is het maximumbedrag per investeringsproject te
verhogen van € 2,5 miljoen naar € 5 miljoen. Daarnaast is gevraagd het bedrag dat
per investeerder per platform kan worden geïnvesteerd te verhogen van €80.000
naar €160.000. 
 
Klik op onderstaande knop om de volledige mail te lezen.

Goed onderhouden gebouwen dankzij lening bij
Collin Crowdfund

Lees het volledige artikel hier

Klik hier om de volledige mail te lezen

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/postelse-hoeve-haalt-binnen-13-uur-2-5-miljoen-euro-binnen-voor-ombouw-horeca-naar-studentenhotel-in-tilburg~ae129edd/
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/526dd8c1-e821-4a2a-b0aa-857e96386862/210302_directie_AFM_DEF.01.pdf
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Crowdfunding is voor Vereniging van Eigenaren (V.v.E) een vrij nieuwe manier om
financiering te verkrijgen voor bijvoorbeeld groot onderhoud. Recentelijk zijn de
eerste twee VvE's bij Collin gefund.  
 
Bas Denissen, Financieel Directeur bij Collin Crowdfund bespreekt in een interview
met VvE Magazine de mogelijkheden van crowdfunding voor VvE's.  
 
Klik op onderstaande knop om het interview te lezen:

Van regeldruk tot financiën: wat we van deze
'mkb-Kamerleden' kunnen verwachten
Minder regeldruk, meer maatwerk, zoveel mogelijk financiële ruimte (én
perspectief) en een speciale mkb-bank. Voor de eerste aflevering van talkshow
De Ondernemer Kiest kwamen vier kopstukken uit de Tweede Kamer met ONL-
voorzitter Hans Biesheuvel bijeen om te praten over wat ondernemers van hen
na de verkiezingen kunnen verwachten. 
 
Met de verkiezingen om de hoek is het tijd terug te blikken en vooruit te kijken naar
de positie van mkb-ondernemers binnen de Nederlandse politiek. Een interessante
uitzending tot gevolg:

Nieuwe medewerker: Nick van Dorst

Bekijk het interview

Bekijk de uitzending hier

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/969f87aa-9549-420f-8875-dd44d36397f1/VVE_artikel_Bas_Denissen.pdf
https://www.deondernemer.nl/verkiezingen/tweede-kamer-mkb-onl-aartsen-amhaouch-stoffer-bruins-biesheuvel~2778251
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Nick van Dorst (1998) studeert
Business, IT & Management aan Avans
Hogeschool in Breda. Zijn interesses
liggen in de mogelijkheden van
informatiesystemen en data voor het
verbeteren van de bedrijfsvoering. Bij
Collin Crowdfund wilt Nick hier meer
ervaring in opdoen en de kennis vanuit
zijn opleiding toepassen in de praktijk.
In zijn vrije tijd wandelt hij graag en in
het weekend is hij vaak te vinden op
het airsoftveld.

Nick: “De mogelijkheden van data zijn
oneindig. Wanneer hier bewust naar
gekeken wordt, kan dit veel opleveren
voor zowel de bedrijfsvoering als de
klantbeleving. Ook in de jonge markt
van crowdfunding biedt data veel
mogelijkheden.”

Benieuwd naar meer 'gezichten achter Collin'? Bekijk dan de volgende pagina.

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! 
 
Backwerk Alkmaar € 325.000 8,0% 66 maanden
Beemster Elektrotechniek B.V. € 50.000 9,0% 36 maanden
Viperty B.V. € 100.000 6,5% 60 maanden
Studentenhotel de Postelse Hoeve € 2.500.000 6,0% 60 maanden
WYNSHOP B.V. € 100.000 8,0% 60 maanden
Omni SDT B.V. € 125.000 8,0% 12 maanden
BackWERK Rotterdam Alexanderplein € 250.000 8,0% 66 maanden
Arluca Kitvoegafdichting € 100.000 7,0% 48 maanden
GEWOON beheer B.V. € 150.000 6,0% 60 maanden
Bike Repair Centre 2 € 115.000 8,0% 55 maanden

Bekijk het team van Collin

https://www.collincrowdfund.nl/backwerk-alkmaar-van-broekhoven-horeca-v-o-f/
https://www.collincrowdfund.nl/beemster-elektrotechniek-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/viperty-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/studentenhotel-de-postelse-hoeve/
https://www.collincrowdfund.nl/wynshop-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/omni-sdt-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/backwerk-rotterdam-alexanderplein/
https://www.collincrowdfund.nl/arluca-kitvoegafdichting/
https://www.collincrowdfund.nl/gewoon-beveiliging-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/bike-repair-centre-2/
https://www.collincrowdfund.nl/team/
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KDV/BSO De Vrijbuiter € 340.000 7,5% 60 maanden
Big Bread Kitchen Best B.V. € 250.000 8,0% 72 maanden
Garage Drenth 2 € 70.000 7,5% 60 maanden
Exvero B.V. € 350.000 5,5% 36 maanden
V.O.F. Corja € 175.000 7,0% 84 maanden
Egg-cellence Farm B.V. € 300.000 6,5% 48 maanden
W.P. Bos Beheer B.V. € 400.000 8,0% 60 maanden
Malieflower B.V. € 600.000 6,5% 60 maanden
Alida de Vries € 110.000 8,5% 72 maanden
Van Wandelen € 285.000 7,0% 60 maanden
Rinus Versol € 33.000 8,0% 60 maanden
Renovita Realty B.V. 2 € 640.000 7,0% 15 maanden
T Corp € 200.000 7,0% 78 maanden
Totaal € 7.568.000  
     

T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl
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https://www.facebook.com/collincrowdfund
https://twitter.com/CollinCrowdfund
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https://www.youtube.com/channel/UC_6eEMD7lIWDdF1EQOKjDkQ
https://www.instagram.com/collincrowdfund/
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