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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans: De Leliehoeve
Artikel Crowdfundmarkt: ‘Collin Credit Score-model levert resultaat’
1.500 Collin leningaanvragen
Ondernemer aan het woord: Discus De Oude Haven
Nieuwe Collin Collega - Ontmoet onze nieuwe stagiaire
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskans: De Leliehoeve

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244278?e=8901ed8780
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Elise Schulte gaat namens De Leliehoeve B.V. onroerend goed aankopen waarin
diverse activiteiten worden ondergebracht. Op het aan te kopen onroerend goed
wordt een eerste hypotheek gevestigd ter hoogte van het leenbedrag, welke een
waarde ter hoogte van €2.335.000,- heeft op basis van een taxatierapport met
waarde peildatum 31-1-2022. Er wordt (via een stichting) een dagbesteding
opgestart voor maximaal 24 mensen, het bouwbedrijf van haar echtgenoot, Allround
Bouw Nootdorp, wordt er ook in de loop van 2022 gevestigd, en het bestaande
paardenpension wordt voortgezet en uitgebreid. 
 
Het echtpaar Wesley van de Wall en Elise Schulte hebben de nodige
ondernemerservaring en een kwalitatief goed netwerk, dat het ondernemersechtpaar
ook via investeringen en borgstelling ondersteunt bij de plannen. 
 
Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan to Value op basis van de hypothecaire
inschrijvingen op het vastgoed 97% en wanneer de (op dit moment) materiële
borgstelling meegerekend wordt 87%. Ten tijden van de slottermijn zal deze 73%
bedragen en 63% in combinatie met de (op dit moment) materiële borgstelling. 
 
De investeringskans, die hedenochtend op 21 maart om 11:00 uur live is
gegaan, is reeds voor 47% gefund.

 

€ 2.400.000,-  8,0%  60 mnd

 

Artikel Crowdfundmarkt: ‘Collin Credit Score-
model levert resultaat’

Het nieuwe jaar heeft tot nu toe al mooie resultaten en een
mooie mijlpaal opgeleverd voor Collin. Crowdfundmarkt
heeft hier onlangs een interessant artikel aan gewijd.   
 
Het artikel vertelt u over de aanpassing in ons Collin Credit
Score model, en hoe deze heeft geleid tot een structurele
groei van ons netto rendement, én een rente-uitkering
van 1 miljoen euro in de eerste maand van 2022. 
 

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/de-leliehoeve/


22-03-2022 11:12 Nieuwsbrief  - Openstaande investeringskans, 1.500 leningaanvragen, ondernemer aan het woord en een nieuwe Collin coll…

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244278?e=8901ed8780 3/6

1.500 Collin leningaanvragen
Op 3 maart 2022 heeft Collin haar
1.500e leningaanvraag succesvol
gefund: B.F.H. Boenk (box 3)
doorbreekt met ons deze grens! 
 
Deze post is naast onze 1.500e
leningaanvraag, tevens de 55e
investeringskans die we dit jaar op ons
platform hebben geplaatst. 
 
Dit betekent dat er dit jaar vrijwel iedere
werkdag een investeringskans op ons
platform is verschenen.

De volgende mijlpaal zit er ook al aan te komen: het zal niet lang meer duren tot
onze crowd is gegroeid naar de 35.000 investeerders! 
 
Door onze crowd kunnen wij het huidige groeitempo behouden en mijlpalen blijven
behalen. Wij willen al onze investeerders, partners en relaties dan ook bedanken
voor uw vertrouwen!

Ondernemer aan het woord: Discus De Oude
Haven

Met passie leeft Collin haar missie na en worden er dagelijks plannen van
ondernemers gerealiseerd via serieuze investeerders. 
 
In december 2021 is de lening van Discus De Oude Haven volledig afgelost.
Hiermee heeft Cynthia Genissen de activiteiten van de dierenspeciaalzaak over
kunnen nemen. 

Lees het artikel

https://www.crowdfundmarkt.nl/collin-credit-score-model-levert-resultaat/
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Hoe vergaat het Discus De Oude Haven na de succesvolle aflossing van de lening?
Wij geven de onderneemster graag het woord om te vertellen over haar ervaring met
het crowdfunden en Collin. 
 

Nieuwe Collin Collega: ontmoet onze nieuwe
stagiaire

Bram van Rijn (20 jaar) is een student aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. De
afgelopen jaren heeft hij de focus gehad op zakelijke dienstverlening en heeft hij ook
eerder stage gelopen bij een bank. Hiermee is hij veel in contact gekomen met het
bestuur van diverse bedrijven en de financiële verslaggeving. Momenteel woont
Bram in Uden en houdt hij zich voornamelijk bezig met zijn passie voor voetbal en
Formule 1.

‘’ Crowdfunding is al jarenlang een bijzonder goede vorm van alternatief financieren,
waar iedereen zijn steentje aan bij kan dragen. Het geeft zowel investeerders als
ondernemers de kans om te groeien. Met de neus in dezelfde richting kan er hard
gewerkt worden aan een voorspoedige toekomst en dat is iets waar ik graag aan
meewerk.’’

Lees het hele interview

https://www.collincrowdfund.nl/discus-de-oude-haven-aan-het-woord/
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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! 
 
Lumado € 200.000,- 7,5% 12 maanden
Van Doodewaard (box 3) € 50.000,- 7,0% 60 maanden
Kvik Veenendaal € 290.000,- 7,5% 44 maanden
Rockin Ice € 70.000,- 7,0% 36 maanden
Meerzorg Vastgoed € 740.000,- 7,0% 60 maanden
Kogoo Holding B.V. € 40.000,- 8,0% 36 maanden
ZZ Beauty Support € 130.000,- 6,0% 36 maanden
Buitengewoonvoorthuis € 100.000,- 8,0% 60 maanden
Charles van den Akker € 40.000,- 6,0% 50 maanden
Sirrapa Vastgoed € 406.000,- 8,0% 12 maanden
Euroline Handelsonderneming en Logistiek € 125.000,- 6,5% 60 maanden
B.F.H. Boenk (Box 3) € 540.000,- 4,9% 60 maanden
Watersport Meerstad € 25.000,- 7,5% 6 maanden
E. Küçüksu en S.P.M. van Diemen (Box 3) € 204.000,- 4,9% 60 maanden
Juliette-Tentvakanties € 50.000,- 7,0% 36 maanden
Bakkerij Bole ensa € 85.000,- 5,0% 60 maanden
VOF MT Leeuwarden speelparadijs (2) € 110.000,- 8,0% 60 maanden
Opslagman Almere B.V. € 2.500.000,- 6,0% 36 maanden
Noemme Lola B.V. € 400.000,- 8,5% 60 maanden
Pakketbode € 60.000,- 8,0% 60 maanden
Studio Hanenpad € 800.000,- 6,5% 18 maanden
Wivabro Fit20 € 160.000,- 6,5% 60 maanden
InterLogDistri € 80.000,- 7,5% 72 maanden
Landmark Real Estate € 1.350.000,- 6,5% 48 maanden
Gear Up Jets B.V. € 50.000,- 8,0% 36 maanden
De Boer Maatwerk in interieur B.V. € 250.000,- 8,0% 60 maanden
Stichting Wadloopcentrum Pieterburen € 55.000,- 5,0% 24 maanden
Maran Management B.V. € 50.000,- 7,0% 24 maanden
GSM unit € 400.000,- 6,0% 60 maanden
Fysiotherapiepraktijk HIER! € 200.000,- 7,0% 60 maanden
Kadri Holding B.V. € 200.000,- 4,9% 60 maanden

Bekijk hier onze teampagina

https://www.collincrowdfund.nl/lumado/
https://www.collincrowdfund.nl/van-doodewaard-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/kvik-veenendaal/
https://www.collincrowdfund.nl/rockin-ice/
https://www.collincrowdfund.nl/meerzorg-vastgoed-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/kogoo-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/zz-beauty-support/
https://www.collincrowdfund.nl/buitengewoonvoorthuis/
https://www.collincrowdfund.nl/charles-van-den-akker/
https://www.collincrowdfund.nl/sirrapa-vastgoed/
https://www.collincrowdfund.nl/euroline-handelsonderneming-en-logistiek/
https://www.collincrowdfund.nl/b-f-h-boenk-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/watersport-meerstad/
https://www.collincrowdfund.nl/e-k%c3%bc%c3%a7%c3%bcksu-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/juliette-tentvakanties/
https://www.collincrowdfund.nl/bakkerij-bole-ensa/
https://www.collincrowdfund.nl/vof-mt-leeuwarden-speelparadijs-2/
https://www.collincrowdfund.nl/opslagman-almere-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/noemme-lola-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/pakketbode/
https://www.collincrowdfund.nl/studio-hanenpad/
https://www.collincrowdfund.nl/wivabro-fit20/
https://www.collincrowdfund.nl/interlogdistri/
https://www.collincrowdfund.nl/landmark-real-estate/
https://www.collincrowdfund.nl/investeringskansen-2/
https://www.collincrowdfund.nl/de-boer-maatwerk-in-interieur-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/stichting-wadloopcentrum-pieterburen/
https://www.collincrowdfund.nl/maran-management-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/gsm-unit/
https://www.collincrowdfund.nl/fysiotherapiepraktijk-hier/
https://www.collincrowdfund.nl/kadri-holding-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/team/
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P.T. Slinger (Box 3) € 108.000,- 4,9% 60 maanden
 
Totaal

 
€

 
9.968.000,-

  

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

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

https://www.collincrowdfund.nl/p-t-slinger-box-3/
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=8901ed8780&c=1742698690

