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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans: Frye Ranch
Collins rendementsontwikkeling
Onderzoek herkomst middelen notaris Wwft - Verklaring herkomst middelen
Collin Direct 3 jaar later: kenmerkend onderdeel van Collin
Binnenkort: aanpassingen website per klantgroep
Whitepaper MKB-kredietcoach: financieren na de crisis
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskans: Frye Ranch

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244298?e=8901ed8780
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Frye Ranch en haar ecologische habitat voor paarden, wordt een natuur-
inclusieve paardenhouderij. 
 
Frye Ranch werkt aan het welzijn van paarden, circulaire landbouw, ontplooit schone
natuur en neemt daarbij de bodem als basis van een gezond voedselweb. Elke Frye
investeert om deze plannen te kunnen realiseren in een bestaande boerderij. Ze
ontwikkelt de ranch samen met diverse overheidsinstanties. 
 
De LTV (Loan To Value) bij aanvang is 90% en bij slottermijn is de LTV 67%. 
 
De investeringskans is reeds voor 51% gefund.

 

€ 680.000,-  6,5%  72 mnd

 

Collins rendementsontwikkeling
Sinds de aanpassing in ons Collin Credit Score model eind 2019 blijft ons gemiddeld
netto rendement structureel stijgen. In de nieuwsbrief van 20 januari hebben wij een
artikel gewijd aan de positieve gevolgen op het rendement per jaarlaag na deze
aanpassing. Hier zagen we dat het rendement over 2020 (5,52%) en 2021 (6,05%)
nog veel hoger lag dan het gemiddelde over ons totale bestaan.  
 
Ook 2022 verwachten we met een dergelijk gemiddeld rendement af te kunnen

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/nieuwsbrief-crowdfundingcijfers-van-2021-collins-rendement-per-jaarlaag-en-tomarwonen-aan-het-woord/
https://www.collincrowdfund.nl/frye-ranch/
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sluiten. Hiervoor zijn we goed op weg.  
 
Waar wij ons eerste bestaansjaar hadden afgesloten met een rendement van 2,03%,
vorig jaar startten met 3,33%, sluiten wij het eerste kwartaal van 2022 af met een
gemiddeld netto rendement van 3,77%. 

Onderzoek herkomst middelen notaris Wwft –
Verklaring herkomst middelen

Sinds kort heeft het notariaat te maken met
verscherpt toezicht op de naleving van de Wwft
en wordt de relatie met crowdfunding
gelegd. Wanneer er bij een investeringskans een
hypothecaire inschrijving gevestigd wordt, heeft
Collin hier ook mee te maken.

Dit betekent dat de notaris per investeringskans vanaf een ingelegd bedrag per
investeerder van € 10.000,- of meer een onderzoek dient te doen naar de herkomst
van de middelen van de verstrekte crowdfundlening. Voor het onderzoek heeft de
notaris van deze categorie investeerders een ondertekende verklaring herkomst
middelen nodig inclusief onderbouwende gegevens. 
 
Om zo min mogelijk vertraging op te lopen tijdens het gehele investeringsproces is
Collin in gesprek gegaan met haar huisnotarissen om tot werkbare afspraken te
komen. 
Collin is daarbij bereid de notarissen behulpzaam te zijn en vraagt de benodigde
gegevens zelf op bij de investeerders. Vervolgens worden deze doorgestuurd naar
de betreffende notaris ter beoordeling. Met dit proces zijn we reeds van start
gegaan. 
 
Zowel Collin als de notarissen behandelen deze gegevens vertrouwelijk en
delen deze niet met derden.

Bekijk al onze statistieken

https://www.collincrowdfund.nl/statistieken/
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Collin Direct 3 jaar later: kenmerkend onderdeel
van Collin

Collin Direct is het Collin product voor leningaanvragen van € 25.000,- tot en met €
250.000,-. Ondertussen is dit product een kenmerkend en onmisbaar onderdeel van
de organisatie. Naast het feit dat de startende en kleinere ondernemingen van
Nederland bij ons terecht kunnen voor financiering, bieden wij zo ook
investeringsmogelijkheden voor de 'kleinere investeerder'.  
 
Hoe is dit product zo hard gegroeid, en wat biedt de toekomst voor Collin Direct?
Lees het in het recent geschreven blog door Crowdfund Coach Marijke Panis. 
 

Binnenkort: aanpassingen website per
klantgroep

Binnenkort gaat er een vernieuwde
menustructuur live op onze website. 
Wij hebben de afgelopen jaren een
flinke groei doorgemaakt waardoor er
tevens een flinke groei in
informatievoorziening is ontstaan op de
website.  
 

Lees het hele blog

https://www.collincrowdfund.nl/collin-direct-3-jaar-later-kenmerkend-onderdeel-van-collin/
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Om de informatie voor u makkelijk
vindbaar en overzichtelijk te houden,
gaan wij een klantgroep keuzemenu
introduceren.

Dit is een keuzemenu dat zich rechtsboven in de header (bovenkant van de website)
bevindt. Met dit menu kunt u aangeven of u een investeerder, leningnemer of
intermediair bent. Vervolgens zullen onze instellingen de informatie aanpassen die u
te zien krijgt.

 
Wij houden u op de hoogte van de livegang van deze aanpassing.

Whitepaper MKB-kredietcoach: financieren na
de crisis
Hoe staat ondernemend Nederland ervoor, en wat zijn de financieringstrends? 
Zeven financieringsexperts geven hun visie over het vraagstuk omtrent financieren
na de crisis. Onder andere doet Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB
Financiering, zijn verhaal.  
 
Wegens de terugtrekkende beweging van banken als het gaat om de financiering
van commercieel vastgoed, wordt voor een dergelijke type financiering al veelal naar
de alternatieve mogelijkheden gekeken, zoals crowdfunding. Desalniettemin worden
de alternatieve mogelijkheden van financiering vaak over het hoofd gezien. 
 
“Er wordt steeds meer non-bancair gefinancierd. Tegelijkertijd zie je dat
ondernemers en hun adviseurs nog te vaak naar de bank kijken als enige
oplossing”, aldus Ronald Kleverlaan.
 
Middels het whitepaper wordt er dan ook een beroep gedaan op de accountants om
op de hoogte te zijn, en blijven, van de bestaande non-bancaire mogelijkheden om
tot een oplossing te komen van het financieringsvraagstuk.  
 

Benieuwd naar alle trends, tips & tricks?

Download whitepaper

https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/financieren-na-de-crisis/?utm_campaign=Trends%20in%20MKB%20financiering&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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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! 
 
Golden Logistics € 30.000,- 8,5% 60 maanden
Komplayt Holding B.V. € 125.000,- 7,0% 42 maanden
Oldenburger Vastgoed B.V. 3 € 65.000,- 7,5% 9 maanden
Maaike Wolfs € 600.000,- 6,0% 60 maanden
t Anker Beheer B.V. € 1.000.000,- 5,0% 60 maanden
AHDEMA B.V. (2) € 350.000,- 6,0% 54 maanden
S. Comruk en O. Pinarbasi (Box 3) € 260.000,- 5,5% 60 maanden
De Leliehoeve € 1.500.000,- 8,5% 60 maanden
Fruitzaam Gifts € 200.000,- 9,0% 60 maanden
King Kong Arcade € 400.000,- 8,0% 66 maanden
G.A.H. Hendrikx (box 3) € 170.000,- 6,0% 60 maanden
Baaiman Jachtbouw € 45.000,- 6,0% 60 maanden
MEAU Vintage Jewellery € 50.000,- 8,0% 72 maanden
A. Majed en M. Nuaimy (box 3) € 592.000,- 7,0% 60 maanden
The Golden Arch Distillery B.V. € 500.000,- 4,9% 30 maanden
De Koffiebrandery € 1.000.000,- 5,0% 48 maanden
StapStep B.V. € 80.000,- 8,5% 13 maanden
F. Omerov en B. Omerov (box 3) € 190.000,- 6,0% 60 maanden
Omni SDT B.V. 2 € 200.000,- 8,0% 9 maanden
Marquardt Kuchen Oisterwijk € 450.000,- 7,5% 60 maanden
Pure Choice € 140.000,- 7,0% 48 maanden
Jan van der Made (box 3) € 500.000,- 6,0% 6 maanden
Ouzeri Restaurant De Sirenes € 280.000,- 7,0% 60 maanden
Tomba Uitvaartkisten € 250.000,- 6,0% 72 maanden
 
Totaal

 
€

 
8.477.000,-

  

https://www.collincrowdfund.nl/golden-logistics/
https://www.collincrowdfund.nl/komplayt-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/oldenburger-vastgoed-b-v-3/
https://www.collincrowdfund.nl/maaike-wolfs/
https://www.collincrowdfund.nl/t-anker-beheer-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/ahdema-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/s-comruk-en-o-pinarbasi-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/de-leliehoeve/
https://www.collincrowdfund.nl/for-you-gifts-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/king-kong-arcade/
https://www.collincrowdfund.nl/g-a-h-hendrikx-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/baaiman-jachtbouw/
https://www.collincrowdfund.nl/meau-vintage-jewellery/
https://www.collincrowdfund.nl/a-majed-en-m-nuaimy-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/the-golden-arch-distillery-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/de-koffiebrandery/
https://www.collincrowdfund.nl/stapstep-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/f-omerov-en-b-omerov-box3/
https://www.collincrowdfund.nl/omni-sdt-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/marquardt-kuchen-oisterwijk/
https://www.collincrowdfund.nl/pure-choice/
https://www.collincrowdfund.nl/jan-van-der-made-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/ouzeri-restaurant-de-sirenes/
https://www.collincrowdfund.nl/tomba-uitvaarkisten/
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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=8901ed8780&c=c8c8fb56d8

