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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans
Bouw voordelig mee aan een bewuste generatie
Investeerder aan het woord
Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Blog: Sparen is achteruit boeren
ING verlaagt de spaarrente, crowdfunding een goed alternatief
Collin steunt de horeca in Tillywood magazine
Vacature: (online) marketeer
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier

Openstaande investeringskans: Terneuzense
markthal B.V.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1243929?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 ervaren ondernemers willen een voormalige kerk in Terneuzen ombouwen tot 21
zelfstandige woonunits en een kleine commerciële ruimte. Er wordt een eerste
hypothecaire inschrijving op het pand verkregen ten behoeve van de investeerders
van Collin Crowdfund.  
 
Gisterenochtend om 11.00 uur live gegaan. 
 
De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
 
De leningaanvraag is reeds voor 70% gefund.

€ 1.800.000  8,0%  48 mnd

Bouw voordelig mee aan een bewuste generatie

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/terneuzense-markthal-b-v/
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Collin Crowdfund biedt u samen met Stichting Zodiac een unieke propositie die een
mooie invulling is voor uw MVO-beleid en daarnaast fiscaal aantrekkelijk is. 

Educatief Project rond duurzaamheid voor scholieren van 10-12 jaar
Extra belasting-aftrek in verband met culturele ANBI-status

Helpt u mee om scholieren zich te onderwijzen over de toestand van onze aarde en
de rol die zij daarin kunnen spelen? 

Investeerder aan het woord
Deze week ontvingen wij van Arie de Graaf, een ervaren investeerder bij Collin
Crowdfund, een leuke mail over waarom én hoe hij succesvol investeert via ons
platform. 
 
''Omdat ik ook bij andere platforms actief ben, durf ik de stelling aan dat Collin zeer
transparant is en op mij een betrouwbare indruk maakt. In mijn geval heb ik nu bijna
9 mille aan rente mogen ontvangen en 17 mille aan aflossingen.'' 
 
De reden dat Arie de Graaf de mail schreef is, omdat hij zich verbaasde over de
reviews die sommige mensen plaatsen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
Recent kregen wij een schrijven van een advocaat, waarin een Leningnemer van
Collin zich genoodzaakt ziet de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. In plaats van een
faillissementsaanvraag af te wachten heeft men besloten te kiezen voor de Wet
Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Naast deze mogelijkheid is de WHOA
tevens bedoeld voor nog kansrijke ondernemers die echter als gevolg van de
opgebouwde schuldenlast niet meer aan alle lopende verplichtingen kunnen
voldoen.

Meer informatie

Bekijk de mail hier

Lees meer over de WHOA

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/op-de-rand-van-faillissement-de-whoa-biedt-uitkomst/
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/b7204c98-31f4-40f6-ad04-7bafd307e8df/Bouw_volledig_mee_aan_een_bewuste_generatie.02.pdf
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/c1413ee6-8c1b-4d6c-a2d6-d225d28be5cf/Reactie_op_reviews.pdf
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/files/6c4ab9d6-c8d0-4798-aaaa-4c079e7100da/Wet_Homologatie_Onderhand_Akkoord_WHOA_.pdf
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Blog: Sparen is achteruit boeren

‘’Al meerdere decennia is er een trend gaande waarin de spaarrentes bij banken
dalen. Medio 2008 gaf een bank bijvoorbeeld nog zo’n 4 á 5% rente over uw
spaargeld. Echter vanaf de kredietcrisis in 2008 zette de daling in.’’ 
 
Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund heeft een blog
geschreven over de dalende spaarrente én ‘de oplossingen’ die hier voor zijn.

ING verlaagt de spaarrente, crowdfunding een
goed alternatief 
Het Financieel Dagblad heeft een artikel gepubliceerd over dat ING spaarders
adviseert te gaan 'shoppen' voor een betere rentevergoeding.  
 
Inmiddels heeft ook Rabobank aangekondigd een negatieve rente te berekenen over
een spaarbedrag van meer dan € 100.000,-.  
 
Collin Crowdfund heet de spaarders graag welkom. Investeren via Collin is niet
hetzelfde als sparen, maar kan wel een hoger rendement opleveren. 

Lees de volledige blog hier

Lees het volledige artikel hier

https://www.collincrowdfund.nl/blog-sparen-is-achteruit-boeren/
https://fd.nl/ondernemen/1379741/ing-stuurt-spaarders-naar-concurrerende-banken
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Collin steunt de horeca in Tillywood magazine

De laatste uitgave van Tillywood magazine stond ditmaal in het thema van het
steunen van getroffen ondernemingen door de gevolgen van de corona
maatregelen.  
 
Als Collin willen wij op deze manier de betreffende horeca ondernemers laten weten
dat wij hen steunen. Wij hopen dat de horeca weer snel volledig open mag gaan
zodat het voor iedereen een erg mooie zomer kan worden. 

Vacature: (online) marketeer
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Gezocht! 
 
Wij zoeken een (online) marketeer die ons team komt versterken.  
 
Een (online) marketeer bij Collin zorgt voor de vergroting van de (online)
aanwezigheid en verdere professionalisering van Collin. Wat doet een (online)
marketeer zoal bij Collin. 
 
•    Bedenken, maken en plaatsen van content op onze social mediakanalen zoals
LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube.  
•    Initiëren van zowel online- als offline marketingcampagnes. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van bijvoorbeeld Facebook Ads manager, Linkedin Campaignmanager etc.  
•    Analyseren van de bestaande marketingactiviteiten.  
•    Contacten leggen met andere organisaties en mogelijke samenwerkingen
aangaan.  
•    Het schrijven van teksten voor onze interne- en externe nieuwsbrieven. 
  
Kortom, een (online) marketeer bij Collin vindt het erg leuk om content te bedenken
en maken. Hier durft de (online) marketeer ook verantwoordelijkheid in te nemen.

Volgeschreven leningaanvragen 
 

Bekijk de vacature

https://www.collincrowdfund.nl/vacature-online-marketeer-2/
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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! 
 
Kvik Enschede € 275.000 7,5% 50 maanden
Wiesan € 70.000 6,0% 120 maanden
Artem Tolmachev 3 € 310.000 7,0% 60 maanden
Cambreur Beheer B.V. € 150.000 6,0% 36 maanden
Vastgoedbelegger G.P. Schuurs € 75.000 8,0% 60 maanden
Optima Bergen op Zoom € 50.000 8,0% 60 maanden
KampinaStaete Onroerend Goed B.V. € 1.200.000 7,0% 60 maanden
Willemsen Groep B.V. 2 € 70.000 7,5% 60 maanden
Jimble B.V. € 225.000 8,0% 60 maanden
Wav-e Arnhem € 50.000 8,0% 60 maanden
H2otel B.V. € 2.100.000 7,0% 60 maanden
Totaal € 4.575.000  
     

T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl

Copyright © 2021, Alle rechten voorbehouden.
Afmelden voor Collin nieuwsberichten

https://www.collincrowdfund.nl/kvik-enschede/
https://www.collincrowdfund.nl/wiesan/
https://www.collincrowdfund.nl/artem-tolmachev-3-bloemistenlaan-12/
https://www.collincrowdfund.nl/cambreur-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/gerrit-schuurs/
https://www.collincrowdfund.nl/optima-bergen-op-zoom/
https://www.collincrowdfund.nl/kampina-staete-onroerend-goed-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/willemsen-groep-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/jimble-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/wav-e-arnhem/
https://www.collincrowdfund.nl/h2otel-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=d7dbcd551b

