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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Nominatie Cashcow Awards 2021
Blog: Vastgoedfinanciering via crowdfinance
Interview met investeerders.nl
De Collin Socials
Nieuwe medewerker: Audrey Franssen
Volgeschreven leningaanvragen

 
Wij wensen u veel leesplezier!

Nominatie Cashcow Awards 2021

Dit jaar zijn wij weer genomineerd voor de Cashcow
award voor beste Crowdfunding platform! Hier zijn
wij erg trots op; het is altijd fijn om waardering van
onze investeerders en leningnemers te krijgen.  
 
De laatste jaren hebben wij erg ons best gedaan
om voor deze award zoveel mogelijk stemmen te
werven. Het is namelijk een publieksprijs waarbij het
platform met de meeste stemmen wint. Er wordt dus
geen inhoudelijk beoordeling gedaan door een
vakjury zoals bij sommige andere awards wel het
geval is. Vanwege de grote tijdsinspanning hebben
wij besloten om dit jaar niet actief deel te nemen, en
hebben wij aldus niet actief stemmen "geworven". 

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244061?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Onze focus is blijven liggen op het beoordelen en
publiceren van mooie investeringskansen.   
 
Op vrijdag 15 oktober wordt de award uitgereikt.
Mocht u toch nog graag willen stemmen, dan kan dit
tot en met zaterdag 9 oktober 12.00 uur via
onderstaande link. 

Blog: Vastgoedfinanciering via crowdfinance

Rick van Griensven, Salesmanager van Collin Crowdfund, heeft een blog
geschreven over de vastgoedpropositie van Collin.  
 
''Crowdfunding voor vastgoed – ook wel crowdfinance genoemd – groeide in 2020
verder door en ook in 2021 houdt deze trend stand. Wat maakt het succes voor het
financieren van vastgoed via crowdfinance?''

Meer informatie Cashcow Awards

Lees hier het hele blog

https://www.cashcow.nl/awards/
https://www.collincrowdfund.nl/uw-vastgoedfinanciering-via-crowdfinance/
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Interview met investeerders.nl

Investeerders.nl sprak met onze algemeen directeur Jeroen ter Huurne over
onze doelstelling om door de grens van 100 miljoen aan nieuw verstrekte
financieringen in één jaar te breken, en hoe wij dit nastreven. 
 
"De crowdfundingwereld stond begin 2020 even op zijn kop, maar het herstel is bijna
net zo spectaculair. Investeerders.nl ging in gesprek met Jeroen ter Huurne,
algemeen directeur van Collin Crowdfund, over de markt van crowdfunding en het
platform zelf, dat dit jaar weer op volle toeren draait."

De Collin Socials
De laatste maanden zijn er flink wat verbeteringen doorgevoerd rondom onze
social media kanalen. Zo zijn er veranderingen in het design van onze content, is de
frequentie waarmee de content geplaatst wordt verhoogd en zijn er leuke nieuwe
concepten ontwikkeld. 
 
Dit doen wij om u als investeerder en/of ondernemer te voorzien van relevante
informatie over Collin en de financemarkt.  
 
Wilt u niets missen en op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Volg dan
onze social media kanalen via onderstaande knoppen 👇.

Facebook LinkedIn Instagram Twitter YouTube

Nieuwe medewerker: Audrey Franssen

Lees het interview hier

https://www.facebook.com/collincrowdfund
https://www.facebook.com/collincrowdfund
http://www.linkedin.com/collincrowdfund
http://www.linkedin.com/collincrowdfund
http://instagram.com/collincrowdfund
http://instagram.com/collincrowdfund
https://twitter.com/collincrowdfund
https://twitter.com/collincrowdfund
https://www.youtube.com/c/collincrowdfundnl
https://www.youtube.com/c/collincrowdfundnl
https://www.investeerders.nl/collin-crowdfund-dit-jaar-op-koers-voor-100-miljoen/


12-10-2021 15:26 Nieuwsbrief - Collin streeft ernaar om dit jaar 100 miljoen aan financieringen te verstrekken

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244061?e=[UNIQID] 4/6

(Crowdfund Coach)

Audrey (1978) heeft een passie voor ondernemen, financiën en coaching. De eerste
10 jaar van haar werkende leven heeft ze ervaring opgedaan op het gebied van
financiën en vastgoed. Naast bancaire ervaring met het financieren van allerlei typen
vastgoed, heeft ze ook ervaring met het financieren van gebiedsontwikkelingen en
vastgoed vanuit van de overheid. Daarnaast heeft ze ook commercieel vastgoed
beheerd. 
 
8 Jaar geleden heeft ze een switch gemaakt naar het begeleiden van, met name
universitaire, studenten bij het afronden van hun scriptie. Ze deed dit als zelfstandig
scriptiecoach. Audrey woont in Berlicum waar zij samen met haar vriend een
samengesteld gezin vormt met vier jongens en een meisje. 
 
Nadat ze in contact kwam met Collin Crowdfund besloot ze haar opgedane ervaring
in te gaan zetten voor het helpen van ondernemers. 
 
Audrey: ”Bij de bank vond ik het jammer dat bepaalde ondernemers niet bancair te
financieren waren. Destijds bleven er dan niet veel mogelijkheden over voor deze
ondernemers om hun plannen te verwezenlijken. Door de opkomst van crowdfunding
kunnen deze ondernemers wel gefinancierd worden waardoor meer ondernemers
geholpen kunnen worden om hun dromen te verwezenlijken. En met Collin
Crowdfund dragen we daar ons steentje aan bij. Ontzettend leuk om daar onderdeel
van te zijn!”.

Volgeschreven leningaanvragen
Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal
ondernemingen voorzien van passende financiering. 
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De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!
 
Strandpaviljoen De Zeester B.V. € 250.000,- 6,0 % 60 maanden
TBR Finance Holding B.V. € 410.000,- 7,0 % 36 maanden
Psychiatrisch Expertise Centrum BV € 250.000,- 7,5 % 18 maanden
Kruisvereniging ZorgSaam € 100.000,- 5,5 % 63 maanden
Redmar Vrieling Box III financiering € 130.000,- 6,5 % 60 maanden
A. Weijs en E. van Dijk (BOX-III) € 2.500.000,- 6,0 % 24 maanden
Pilot Cycles € 400.000,- 7,5 % 60 maanden
Hugo Vastgoed B.V. € 110.000,- 5,5 % 60 maanden
G.C. Verweij en Zn. Verticaal Horizontaal
Transport B.V.

€ 360.000,- 6,5 % 72 maanden

Tuinhuis Culinair € 175.000,- 7,0 % 60 maanden
Brownies & Downies Waalwijk € 50.000,- 7,5 % 66 maanden
INNO-Overheidsadvies B.V. 2 € 152.000,- 4,9 % 72 maanden
C. G. de Kool € 50.000,- 7,0 % 60 maanden
GOKIS € 90.000,- 8,0 % 72 maanden
V.O.F. C. van der Wal Transport € 130.000,- 6,0 % 60 maanden
Pastel & Natruel V.O.F. € 125.000,- 7,0 % 96 maanden
Kvik Maastricht € 280.000,- 7,0 % 48 maanden
De Bleyenhoeve 2 € 250.000,- 6,0 % 84 maanden
Fonti Energie € 500.000,- 6,0 % 48 maanden
Van Gils (box 3) € 335.000,- 5,5 % 60 maanden
Stichting Kringloop De Fugelpits € 560.000,- 7,0 % 60 maanden
Bakkerij van Beijen Holding B.V. € 100.000,- 7,0 % 60 maanden
Aswiens Corner € 200.000,- 7,0 % 96 maanden
VvE Flatgebouw St. Hubertus te Ede € 82.500,- 6,0 % 60 maanden
ROBBEN Horeca B.V. € 250.000,- 6,5 % 60 maanden
Annafleur B.V. € 60.000,- 5,5 % 84 maanden
Dorost € 25.000,- 7,0 % 60 maanden
AHDEMA B.V. € 650.000,- 5,5 % 60 maanden
Zorgcomplex Senes locatie Bergestraat € 1.175.000,- 7,0 % 60 maanden
Brownies & Downies Delft € 160.000,- 7,5 % 72 maanden
Marquardt Gorinchem B.V. € 400.000,- 8,0 % 60 maanden
ROBBEN Horeca B.V. € 250.000,- 6,5 % 60 maanden
V.O.F. van Wandelen € 35.000,- 7,0 % 36 maanden
City Hotel Rembrandtplein B.V. € 140.000,- 7,5 % 72 maanden
Aldenhoven Interieurbouw € 200.000,- 6,0 % 60 maanden
Slijterij Bergweg € 150.000,- 6,0 % 120 maanden
Scheepvaartonderneming Pieter Sr. € 350.000,- 6,5 % 60 maanden
Koppejan Allround € 145.000,- 6,0 % 96 maanden
Totaal €11.579.500,-  

https://www.collincrowdfund.nl/strandpaviljoen-de-zeester-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/tbr-finance-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/psychiatrisch-expertise-centrum-bv/
https://www.collincrowdfund.nl/kruisvereniging-zorgsaam/
https://www.collincrowdfund.nl/redmar-vrieling-box-iii-financiering/
https://www.collincrowdfund.nl/a-weijs-en-e-van-dijk-box-iii/
https://www.collincrowdfund.nl/pilot-cycles-2/
https://www.collincrowdfund.nl/hugo-vastgoed-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/g-c-verweij-en-zn-verticaal-horizontaal-transport-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/tuinhuis-culinair/
https://www.collincrowdfund.nl/browniesdownies-waalwijk/
https://www.collincrowdfund.nl/inno-overheidsadvies-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/c-g-de-kool/
https://www.collincrowdfund.nl/gokis/
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-c-van-der-wal-transport/
https://www.collincrowdfund.nl/pastel-naturel-v-o-f/
https://www.collincrowdfund.nl/kvik-maastricht/
https://www.collincrowdfund.nl/de-bleyenhoeve-2/
https://www.collincrowdfund.nl/fonti-energie/
https://www.collincrowdfund.nl/van-gils-box3/
https://www.collincrowdfund.nl/stichting-kringloop-de-fugelpits/
https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-van-beijnen-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/aswiens-corner/
https://www.collincrowdfund.nl/vve-flatgebouw-st-hubertus-te-ede/
https://www.collincrowdfund.nl/robben-horeca-focus-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/annafleur-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/dorost/
https://www.collincrowdfund.nl/ahdema-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/zorgcomplex-senes-locatie-bergsestraat/
https://www.collincrowdfund.nl/brownies-downies-delft/
https://www.collincrowdfund.nl/marquardt-gorinchem-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/robben-horeca-focus-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-van-wandelen/
https://www.collincrowdfund.nl/city-hotel-rembrandtplein-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/aldenhoven-interieurbouw/
https://www.collincrowdfund.nl/slijterij-bergweg/
https://www.collincrowdfund.nl/scheepvaartonderneming-pieter-sr/
https://www.collincrowdfund.nl/koppejan-allround/
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T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl

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

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=e1ce5c4d8b

