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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Collins jaarverslag 2021
Openstaande investeringskans: Bert & Randy van Benschop (box 3)
100e Franchise Financiering
Nieuwe Collin Collega's - Ontmoet onze nieuwe stagiaires
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier!

Collins jaarverslag 2021

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244230?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Op donderdag 10 februari heeft Collin Crowdfund haar jaarverslag over 2021
gepubliceerd. In dit jaarverslag nemen wij u zowel tekstueel als visueel mee in
de ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden.  
 
Als start van het verslag geeft Jeroen ter Huurne, algemeen directeur, een terugblik
op 2021. Hierin vertelt hij over de verdubbeling van de verstrekte financieringen, het
groeiend vertrouwen in het Collin platform en de hoge mate van
medewerkerstevredenheid. 
 
Roel van de Plas, Manager Operations, vertelt meer over de
medewerkerstevredenheid en daarnaast gaat hij in op de waarborging van control en
de compliance van Collin. 
 
Ferdy van de Plas, Manager Financieringen, en Bas Denissen, Financieel Directeur,
nemen u mee in de cijfers en statistieken van de groei die Collin het afgelopen jaar
heeft doorgemaakt en de algehele financiële gezondheid. 
 
Daarnaast komt ook Bram ter Huurne aan het woord omtrent de IT- en Marketing &
Communicatie-afdeling. Als ondersteunende afdelingen zijn ook deze in 2021
gegroeid. 
 
Tot slot geeft Jeroen ter Huurne een vooruitblik op het jaar 2022. Deze heeft een
zeer positieve insteek vanwege de consistente groei van Collins bedrijfsactiviteiten. 
 
“Onze gedachtegang die wij vanaf de start van Collin hanteren: ‘Zorgen dat wij de
beste zijn, dan worden wij vanzelf de grootste’, blijven wij toepassen in 2022. De
mooie resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat deze denkwijze inderdaad zijn
vruchten afwerpt.” (Jeroen ter Huurne, Algemeen Directeur) 
 

Openstaande investeringskans: Bert & Randy
van Benschop (box 3)

Bekijk hier het complete verslag

https://www.collincrowdfund.nl/jaarverslagen/
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Bert van Benschop is voornemens om in Ankeveen een recent gebouwd
bedrijfspand aan te kopen voor de verhuur. 
 
Bert van Benschop heeft zijn timmerfabriek verkocht en heeft samen met zijn
dochter in privé een bedrijfspand gerealiseerd dat door de nieuwe eigenaar van de
timmerfabriek wordt gehuurd. Het bedrijfspand is duurzaam gebouwd op een
kleinschalig bedrijventerrein in Ankeveen en voldoet aan alle eisen voor de huurder
van het pand. De ondernemer brengt veel eigen middelen in waardoor de LTV (Loan
To Value) op de crowdfunding slechts 43% bedraagt.

De nieuw overeengekomen huurovereenkomst kent een aanvangshuur van €
79.200,- per jaar. Het pand kent een marktwaarde in verhuurde staat na realisatie
van € 810.000,- conform taxatie met waardepeildatum 10 september 2021.

De investeringskans is reeds voor 50% gefund.

 

€ 350.000,-   4,5 %  60 mnd

 

100e Franchise Financiering

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/bert-van-benschop-en-randy-van-benschop-box-3/
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Collin mag binnenkort de 100e franchise leningaanvraag op het platform plaatsen:
met Kvik Veenendaal doorbreken we deze grens. 
 
Kvik biedt keukens, badkamers en garderobes in Deens design. Met behulp van
deze financiering openen zij in mei 2022 een nieuwe vestiging in Veenendaal.  
 
Naast dat Kvik Veenendaal onze 100e franchise financiering is geworden, betreft dit
tevens de 11e financiering binnen de Kvik-formule. Middels crowdfinance via Collin
hebben al vele vestigingen hun deuren kunnen openen.  
 
Franchisenemers weten Collin dan ook steeds beter te vinden. Onze franchise
expert en Crowdfund Coach Henk Beke heeft vele tientallen ondernemers van onder
andere Backwerk, Chocolate Company, Fit20, Marquardt, New Zealand Auckland en
Brownies & Downies geholpen en gecoacht met het starten van hun eigen
franchisevestiging.  
Henk Beke zal deze maand hierover zijn verhaal doen in een interview met de
Nationale Franchise Gids.  
 
Benieuwd naar onze werkwijze en de mogelijkheden omtrent een franchise
financiering?

Nieuwe Collin Collega's - Ontmoet onze nieuwe
stagiaires
Collin werkt al een aantal jaren met verschillende scholen samen voor plaatsing van
stagiaires (Young Professionals). Deze keer verwelkomen wij twee stagiaires van
Avans Hogeschool. Wij stellen jullie graag voor aan: Amber Smeulders en Jeroen
Schenk

Franchise financiering via Collin

https://www.kvik.nl/
https://www.collincrowdfund.nl/franchise/
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Amber Smeulders studeert Finance and Control aan Avans Hogeschool te ‘s-
Hertogenbosch. Bij deze opleiding staan financiële vraagstukken en procesgerichte
verbeteringen centraal. Per februari 2022 zal zij zich een halfjaar bezighouden met
het leningaanvraagproces van Collin.

Amber: “Crowdfunding maakt het voor ondernemers mogelijk, wat eerder niet altijd
mogelijk is geweest.” 

Jeroen Schenk studeert tevens Finance & Control aan Avans Hogeschool te ’s-
Hertogenbosch. Samen met Amber gaat hij zich het komende halfjaar bezighouden
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met de optimalisatie van het Collin leningaanvraagproces. 

Jeroen: “Crowdfunding is een markt waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden.
Hierdoor moet je zelf ook erg alert zijn op deze ontwikkelingen. Collin Crowdfund
bevindt zich in deze markt. Als gevolg van deze ontwikkeling komen er constant
nieuwe uitdagingen waarmee je als bedrijf aan de slag kunt.”

Benieuwd naar het hele Collin team?

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! 
 
Letzion (Subway Lelystad) € 125.000,- 6,5% 60 maanden
Nilian Beheer € 55.000,- 6,5% 24 maanden
Stichting Carnivora € 300.000,- 6,0% 120 maanden
BackWERK Rotterdam € 340.000,- 8,0% 60 maanden
VOF Kuipers Abbas € 525.000,- 5,5% 60 maanden
VB2 B.V. € 350.000,- 6,0% 18 maanden
Distilleerderij, slijterij de Deftige Aap B.V. € 77.000,- 7,5% 60 maanden
H. Kap Beheer B.V. € 1.250.000,- 6,0% 60 maanden
Chronos Participatie B.V. € 1.700.000,- 6,5% 12 maanden
BackWERK Rotterdam € 340.000,- 8,0% 60 maanden
Grand Café Lekker Gezellig € 100.000,- 7,0% 60 maanden
Mobiliteitscentrum MeMo € 220.000,- 5,5% 60 maanden
GEWOON beheer B.V. € 100.000,- 6,0% 120 maanden
Radek Legal € 157.000,- 6,0% 60 maanden
Toko Pandan € 100.000,- 8,0% 60 maanden
Willem Haars (box 3) € 660.000,- 4,9% 60 maanden
VOF MT Leeuwarden speelparadijs (2) € 110.000,- 8,0% 60 maanden
Sey-Men Food Holland € 30.000,- 8,0% 60 maanden
Romantica sauna & welness € 310.000,- 6,5% 60 maanden
S. Laouaji (box 3) € 315.000,- 5,5% 60 maanden
Landbouwbedrijf Koppelman € 150.000,- 5,0 %  24 maanden
Arawan € 50.000,- 6,0 %  66 maanden
Lano Klussenbedrijf B.V. € 565.000,- 6,5 %  60 maanden
AVM Sea Food € 50.000,- 8,0 %  60 maanden

Bekijk hier onze teampagina

https://www.collincrowdfund.nl/letzion-subway-lelystad/
https://www.collincrowdfund.nl/nilian-beheer/
https://www.collincrowdfund.nl/stichting-carnivora/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-dagdoni-t-h-o-d-n-backwerk-rotterdam-hoogstraat/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-kuipers-abbas/
https://www.collincrowdfund.nl/vb2-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/distilleerderij-slijterij-de-deftige-aap-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/h-kap-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/chronos-participatie-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-dagdoni-t-h-o-d-n-backwerk-rotterdam-hoogstraat/
https://www.collincrowdfund.nl/grand-caf%c3%a9-lekker-gezellig/
https://www.collincrowdfund.nl/mobiliteitscentrum-memo/
https://www.collincrowdfund.nl/gewoon-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/radek-legal/
https://www.collincrowdfund.nl/toko-pandan/
https://www.collincrowdfund.nl/willem-haars-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-mt-leeuwarden-speelparadijs-2/
https://www.collincrowdfund.nl/sey-men-food-holland/
https://www.collincrowdfund.nl/romantica-sauna-wellness/
https://www.collincrowdfund.nl/s-laouaji-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/landbouwbedrijf-koppelman/
https://www.collincrowdfund.nl/arawan/
https://www.collincrowdfund.nl/lano-klussenbedrijf-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/avm-sea-food/
https://www.collincrowdfund.nl/team/
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Teds Arcade Helmond € 475.000,- 8,0 %  60 maanden
VOF MT Leeuwarden speelparadijs (2) € 110.000,- 8,0 %  60 maanden
Partyland.Party Nederland B.V. € 140.000,- 7,0 %  60 maanden
 
Totaal

 
€

 
8.704.000,-

  

T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl
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https://www.collincrowdfund.nl/vof-mt-leeuwarden-speelparadijs-2/
https://www.collincrowdfund.nl/partyland-party-nederland-b-v/
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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/
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