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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Collins Kerstwens
Openstaande investeringskans: Zicht Bouw B.V.
Crowdfunding Top 100 2021
Collin op Investeerders.nl
Tweestapsverificatie
Ondernemer aan het woord: House of Pilots
Volgeschreven leningaanvragen

 
Wij wensen u veel leesplezier!

Collins Kerstwens

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244174?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Het jaar 2021 is opnieuw een bewogen jaar geweest. Een jaar waarin we hoopten op
minder restricties en regels. Helaas was hier nog niet altijd ruimte voor. 
 
Gelukkig heeft Collin alsnog vele ondernemers weten te helpen en hun
financieringen succesvol weten te funden. Dit in samenwerking met ondertussen
meer dan 33.000 investeerders.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en hopen er samen een nog beter
2022 van te maken.  
 
Vanuit het hele team Collin: fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! ✨ 

Openstaande investeringskans: Zicht Bouw B.V.
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Deze volledig hypothecair gedekte financiering is bedoeld voor de aankoop van een
perceel grond van 2.514 m² en de kosten voor de bouw van een bedrijfspand
daarop. 
 
De aankoopsom van de grond bedraagt € 390.000,-. Daarnaast houden we €
750.000,- in depot zodat we de voortgang van de bouwactiviteiten op basis van
betaaltermijnen kunnen volgen en we bestedingscontrole kunnen toepassen. Het
verschil is een bedrag van € 310.000,-, waarmee de eerste bouwtermijnen en
betalingen worden gedaan. Ter dekking van dit bedrag zijn er twee borgtochten van
ieder € 200.000,- van de ondernemers in privé overeengekomen. Deze zijn beide
grotendeels materieel door overwaarde in de privé woningen. De borgtochten
worden afgegeven naast de hypothecaire inschrijving. 
 
De LTV (Loan To Value) na realisatie is daarmee 86% en bij de slottermijn is de LTV
71%. 
 
De investeringskans is reeds voor 88% gefund.

 

€  1.450.000,-  6,0%   72 mnd

 

De crowdfunding Top 100 2021
De jaarlijkse crowdfunding Top 100 van DB&P is onlangs weer gepubliceerd. Deze
Top 100 wordt bepaald door de projecten met de hoogste bedragen die middels
crowdfunding dit jaar zijn opgehaald.  
 
Collin Crowdfund komt maar liefst 30 keer voor in deze lijst, waarvan 17
leningaanvragen boven de € 1 miljoen. Met deze 30 projecten heeft Collin opnieuw
het grootste aantal projecten in de Top 100 weten te behalen.

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/zicht-bouw-b-v/
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Collin op Investeerders.nl

Vorige week heeft Investeerders.nl een kort interview gehouden met Jeroen ter
Huurne, CEO van Collin Crowdfund. In dit interview werden de mijlpalen van het
afgelopen jaar aangehaald en werd er gevraagd om een vooruitblik op 2022.  
 
'Collin Crowdfund was al het platform dat de meeste financiering had opgehaald voor
MKB-bedrijven, maar dit jaar breekt het alle records. In één jaar haalt het platform
ruim 100 miljoen euro op voor het MKB. Investeerders.nl ging in gesprek met de
algemeen directeur.' 
 

Verder lezen?

Tweestapsverificatie

Lees het hele artikel

https://www.investeerders.nl/collin-crowdfund-doorbreekt-100-miljoen-in-een-jaar/
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Collin heeft recent een grote aanpassing doorgevoerd in het ‘Mijn Collin’ account van
investeerders. Hierdoor is het mogelijk om voortaan tweestapsverificatie gebruiken
voor het inloggen in ‘Mijn Collin’. Hierdoor is de veiligheid van het platform verder
vergroot. 
 

Tweestapsverificatie bij inloggen  
Investeerders hebben vanaf nu de mogelijkheid om naar eigen keuze gebruik te
maken van tweestapsverificatie bij inloggen. De investeerders kunnen dan naast het
invoeren van de gebruikersnaam en wachtwoord een tweede verificatie doen via een
SMS-code of via een Authenticator app.  
Onderaan dit artikel staat een knop met een uitgebreidere toelichting hoe dit kan
worden ingesteld.  
 

Verificatie bij rechtshandelingen  
Collin hanteert al sinds de start van het platform een tweede verificatie bij het
uitvoeren van rechtshandelingen. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen en opnames.   
Voorheen gebeurde deze verificatie altijd met een SMS-code, maar per heden is het
ook mogelijk om hier een Authenticator app voor te gebruiken.  
Hiermee hopen we het gebruikersgemak van het platform voor de investeerders
verder te verhogen.  
 

Ondernemer aan het woord: House of Pilots

Uitgebreide toelichting tweestapsverificatie

https://www.collincrowdfund.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding-tweestapsverificatie-1.pdf
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Met passie leeft Collin haar missie na en worden er dagelijks plannen van
ondernemers gerealiseerd via serieuze investeerders. 
 
In oktober 2021 is de lening van House of Pilots volledig afgelost. De financiering
was aangewend om saraliskosten te kunnen dekken voor het detacheren van hun
piloten. 
 
Hoe vergaat het hen na de succesvolle aflossing van de financiering? Wij geven de
ondernemers graag het woord om toe te lichten hoe zij crowdfunding via Collin
hebben ervaren. Lees het hele interview via onderstaande knop.

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!
Cafetaria Sun € 250.000,- 6,0% 84 maanden
Mr. Poké Houten B.V. € 30.000,- 7,5% 60 maanden
I Love Sushi € 400.000,- 6,0% 60 maanden
Sjoerd Tjepkema Beheer B.V. € 250.000,- 7,5% 24 maanden
G. Joosen € 770.000,- 6,0% 60 maanden
Oldenburg Vastgoed B.V. 2 € 100.000,- 7,0% 12 maanden
Alan Zakelijke Dienstverlening € 170.000,- 5,5% 60 maanden
New Zealand Auckland N.Z.A. Noordwijk € 180.000,- 7,5% 60 maanden

Lees het hele interview

https://www.collincrowdfund.nl/cafetaria-sun/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/mr-pok%c3%a9-houten-b-v/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/i-love-sushi/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/sjoerd-tjepkema-beheer-b-v/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/g-joosen/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/oldenburger-vastgoed-b-v-2/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/alan-zakelijke-dienstverlening/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/new-zealand-auckland-n-z-a-noordwijk/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/house-of-pilots-aan-het-woord-hoe-hebben-zij-crowdfinance-via-collin-ervaren/
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Zonnestudio Zus & Zo VOF € 125.000,- 8,0% 48 maanden
De Hypotheek Lounge B.V. € 150.000,- 7,5% 60 maanden
Jan Jansen Bouwkundigadviseur € 90.000,- 6,5% 12 maanden
Kitchenperfect € 75.000,- 8,0% 60 maanden
Tanalt B.V. € 520.000,- 7,5% 72 maanden
D. Zeilstra Holding B.V. € 1.400.000,- 5,0% 36 maanden
Alan Zakelijke Dienstverlening € 170.000,- 5,5% 60 maanden
V.O.F. Flex Media Concepts € 125.000,- 7,5% 60 maanden

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

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

https://www.collincrowdfund.nl/zonnestudio-zus-zo-vof/?utm_source=Collin+Crowdfund+contactpersonen&utm_campaign=a83598e266-EMAIL+NIEUWSBRIEF_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0afafb41f1-a83598e266-
https://www.collincrowdfund.nl/de-hypotheek-lounge-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/jan-jansen-bouwkundigadviseur/
https://www.collincrowdfund.nl/kitchenperfect/
https://www.collincrowdfund.nl/tanalt-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/d-zeilstra-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/alan-zakelijke-dienstverlening/
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-flex-media-concepts/
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=bc9fdd783e

