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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans: Ozgur Kilic (Box 3)
Collins nieuwe weekrecord
Blog: Collins veel ontvangen review: 'Investeringskansen zitten snel vol', hoe
kan dit?
Nieuwe medewerker: Niels Vrinds
Toekomstige ondernemers op kantoor
Volgeschreven leningaanvragen

 
Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskans: Ozgur Kilic
(Box 3)

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244126?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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€ 1.500.000  6,0%  60 mnd

Een succesvolle ondernemer investeert in privé in bedrijfsmatig onroerend goed voor
de verhuur. Het onroerend goed kent een mooie spreiding van huurders. De
ondernemer legt zelf de nodige eigen middelen vanuit privé en zijn bedrijf in. De
Loan To Value (LTV) bij start is van 59% en bij slottermijn is de LTV 55%. 
 
De heer Özgür Kiliç (1982) is 15 jaar geleden vanuit huis begonnen met zijn
onderneming in koeriersdiensten in en rondom Eindhoven. Dit is uitgegroeid naar
een succesvolle en snelgroeiende logistieke onderneming. De omzet bedroeg in
2020 € 5.500.000,- met een mooie cashflow en daardoor een ruime
liquiditeitspositie. 
 
Het leendoel is de aankoop van een extern verhuurd bedrijfsmatig pand. 
 
De investeringskans is reeds voor 73% gefund 
 

 
 

Collins nieuwe weekrecord

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/ozgur-kilic-box-3/
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In week 41 heeft Collin zijn eigen weekrecord doorbroken met bijna € 4 miljoen aan
verstrekte financieringen. Exact stond het bedrag op € 3.854.000,-. Onderdeel
hiervan is een leningaanvraag van € 2,5 miljoen, welke in 1 dag was gefund. 
 
Dit zijn cijfers waar wij als Collin enorm trots op zijn! Lees over Collins snelle groei
en de doelstellingen voor het huidige en volgende jaar via onderstaande link.

Blog: Collins veel ontvangen review:
'investeringskansen zitten snel vol', hoe kan
dit?

Reviews: ze zijn essentieel voor ondernemingen om
te blijven groeien en ontwikkelen. Ook binnen Collin
hechten wij hier grote waarde aan. Niets is zo
waardevol als de feedback van onze klanten. Waar
positieve reviews ons ontzettend trots maken, geven
reviews met tips en/of opbouwende kritiek ons de
kans om verbeteringen door te voeren. 
 

Wij merken dat we vanuit onze investeerders met regelmaat de volgende feedback
krijgen: ‘’Nagenoeg alle investeringskansen zijn binnen een uur volgeschreven’’
(bron: Trustpilot). En steeds vaker kan een leningaanvraag zelfs binnen enkele
minuten vol zitten. 
 
Hoe komt het dat deze investeringskansen zo snel worden volgeschreven en hoe
kunt u voorkomen dat u achter het net vist? 
 

Lees hier het hele artikel

https://www.collincrowdfund.nl/collins-nieuwe-weekrecord-van-bijna-4-miljoen-aan-gerealiseerde-bedrijfsfinancieringen/
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Nieuwe medewerker - Niels Vrinds (Intensief
beheer)

Niels Vrinds (1996) volgt op dit moment het 4e en tevens laatste jaar van de
deeltijdstudie bedrijfskunde aan Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch.
Procesoptimalisatie, financiële beoordeling en verandermanagement zijn de
aspecten die Niels het meest aanspreken in de opleiding.

In zijn vrije tijd staat Niels op het voetbalveld bij SVSSS, kijk hij graag voetbal en
brengt hij graag tijd door met zijn vrienden.

“Crowdfunding geeft ondernemers een extra mogelijkheid om haar investering te
realiseren, daarnaast kan crowdfunding juist ook een mooie aanvulling zijn op de
traditionele financieringsmogelijkheden. Collin Crowdfund biedt naast kansen voor
ondernemers ook kansen voor investeerders. Via ons gebruiksvriendelijke platform
kunnen zij op comfortabele en transparante wijze rendement behalen.”

Toekomstige ondernemers op kantoor

Lees hier het hele blog

https://www.collincrowdfund.nl/collins-veel-ontvangen-review-investeringskansen-zijn-snel-volgeschreven-hoe-kan-dit/
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Op donderdag 21 oktober kwamen twee klassen van Basisschool Rennevoirt langs
op het kantoor van Collin Crowdfund. Hier mochten zij hun brandende vragen
stellen.  
 
"Waarom is het zo leuk werken bij Collin?" 
Omdat wij iedere dag nieuwe dromen en ambities waarmaken van mensen zoals jij
en ik.  
 
"Wat is Crowdfunden?" 
Een terechte vraag van een van de kinderen. Naar aanleiding van hun eigen dromen
en jonge ambities werd dit hen uitgelegd. Als we het mogen geloven, kunnen we
over een aantal jaar investeren in meerdere pannenkoekenrestaurants en pizzeria's.

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!
 
BackWERK Zoetermeer € 415.000,- 8,0 % 66 maanden
DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V. € 200.000,- 8,0 % 60 maanden
Van de Bunt Projecten B.V. € 250.000,- 6,0 % 60 maanden
A. Weijs en E. van Dijk (BOX-III) deel 2 €2.500.000,- 6,5 % 24 maanden
Balans Nijmegen B.V. € 130.000,- 7,0 % 60 maanden
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Max
Havelaar 2

€ 350.000,- 5,5 % 84 maanden

JeeGee Vastgoed B.V. 2 € 250.000,- 6,5 % 60 maanden
Marquardt Amersfoort B.V. € 400.000,- 7,0 % 60 maanden
Orange Labels B.V. € 150.000,- 6,0 % 60 maanden
Tobben Dienstverlening € 670.000,- 5,5 % 60 maanden
Springflower Stables c.v. € 925.000,- 6,0 % 60 maanden
Rebuild your lifestyle € 80.000,- 7,0 % 60 maanden
Smartwork Arbodienst B.V. € 35.000,- 7,0 % 60 maanden

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

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

https://www.collincrowdfund.nl/backwerk-zoetermeer/?auth=e6a2dd6ebdb745fd6509b3653544f8b115bcb4eb0b185cd8395305f8e6e3553c
https://www.collincrowdfund.nl/dirven-urban-stay-bar-foodshop-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/van-de-bunt-projecten-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/a-weijs-en-e-van-dijk-box-iii-deel-2/
https://www.collincrowdfund.nl/balans-nijmegen-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/vereniging-van-eigenaars-flatgebouw-max-havelaar-2/
https://www.collincrowdfund.nl/jeegee-vastgoed-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/marquardt-amersfoort-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/orange-labels-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/tobben-dienstverlening/
https://www.collincrowdfund.nl/springflower-stables-c-v/
https://www.collincrowdfund.nl/rebuild-your-lifestyle/
https://www.collincrowdfund.nl/smartwork-arbodienst-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=1b389ce6bc

