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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskans: Evenementen- & Partycentrum Royal B.V.
Collin breidt uit: openstaande vacatures
Collins duizendste review
Collin streeft naar meer vrouwelijke investeerders
Ondernemer aan het woord: R&A Sports & Swimming
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskans: Evenementen-
& Partycentrum Royal B.V.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244322?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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De heer Esen runt samen met zijn partner al vele jaren het evenementen- en
partycentrum. Na de corona periode is er op dit moment extra veel vraag naar
feestruimtes waardoor de agenda al ver vooruit volgeboekt is. 
 
Nu krijgen ze de gelegenheid om de zeer geschikte locatie in Baarle-Nassau, die ze
sinds 2014 huren, te kopen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat men de
overwaarde uit de recent verkochte locatie Dussen kan inbrengen als eigen
middelen. 
 
Door de eigen inbreng is de LTV (Loan To Value) voor deze crowdfunding 60% bij
start en is de LTV bij slottermijn 54%. 
 
De investeringskans is reeds voor 60% gefund.

 

€ 750.000,-  8,0%   36 mnd

 

Collin breidt uit: openstaande vacatures
De groei van onze organisatie blijft
zich voortzetten. Daarom zijn wij
opnieuw op zoek naar extra handen.
Bent of kent u iemand die zich

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/evenementen-partycentrum-royal-b-v/
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herkent in een van onderstaande
omschrijvingen, dan horen wij dit
graag! Solliciteren kan middels de
link naar de vacature. Ook de
contactgegevens voor eventuele
vragen staan hier vermeld. 
 
Dit keer zijn wij op zoek naar:

Accountmanager  
Accountmanagers bij Collin Crowdfund (Crowdfund Coaches) spelen een belangrijke
rol in het realiseren van plannen van Nederlandse mbk-ondernemers. 
Bekijk de volledige functieomschrijving 
 
Junior Business Controller 
De Junior Business Controller van Collin Crowdfund houdt zich bezig met het
analyseren en verbeteren van de processen van Collin waar nodig. 
Bekijk de volledige functieomschrijving

 
Benieuwd naar alle openstaande vacatures?

Collins duizendste review
Op zondag 1 mei hebben wij onze
duizendste review ontvangen op het
Trustpilotplatform. Een mijlpaal waar
wij bijzonder trots op zijn. Deze
duizend gebruikers van het Collin
platform hebben ons gezamenlijk
een gemiddelde score gegeven van
4.3 uit 5.0. 
 
Wij blijven ons platform en aangeboden
diensten ontwikkelen en verbeteren
waar mogelijk.

Mede door de gegeven feedback kunnen wij dit realiseren. De vele mooie woorden

Collin vacatures

https://www.collincrowdfund.nl/crowdfund-coach/
https://www.collincrowdfund.nl/vacature-junior-business-controller/
https://www.collincrowdfund.nl/vacatures/
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van onze gebruikers geven tevens een bevestiging dat onze kernwoorden in de
praktijk worden gebracht: toegankelijk, transparant, gepassioneerd en deskundig.
 
Iedereen bedankt voor het vertrouwen!

Collin streeft naar meer vrouwelijke
investeerders

Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat het percentage
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vrouwelijke beleggers en investeerders blijft stijgen. Zo ook bij Collin. Waar wij
in 2014 zijn gestart met 12% vrouwelijke investeerders, hebben wij 2021
afgesloten met een vrouwelijk aandeel van 16%. 

Genoeg? Nee.  
 
Ook binnen Collin zouden wij het mooi vinden als de man-vrouw verhouding verder
gelijk getrokken wordt. Zowel onder de investeerders als de medewerkers. Waar
Collin jaren heeft gekend met een laag percentage vrouwelijke medewerkers, zitten
wij de afgelopen jaren op een stabiel percentage van rond de 30%. Wij hopen dit
percentage verder te kunnen verhogen in de komende jaren. 
 
Zo ook onder onze investeerders. Mede om deze reden zijn wij onlangs de
samenwerking aangegaan met Nicole van Roekel, de onderneemster achter The
Budget Life. Middels haar kanalen met een voornamelijk vrouwelijke achterban,
hopen wij samen het vrouwelijke aandeel onder onze investeerders te vergroten.  
 
Haar eerste blog over het platform van Collin en de geboden mogelijkheden staat
online. Benieuwd naar haar verhaal? 
 

Ondernemer aan het woord: R&A Sports &
Swimming
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
R&A Sports & Swimming volledig
afgelost. Hiermee hebben vader, zoon
en dochter van Zeegen een
instructiebad kunnen openen.

Het instructiebad staat in Vathorst (Amersfoort) en biedt kinderen uit Vathorst en
omstreken een plek om op een plezierige wijze te leren zwemmen.  
 
“Uiteindelijk konden we met het geld van zo veel mensen onze droom waarmaken.” 
 
Hoe vergaat het de ondernemers en de onderneming na de succesvolle aflossing

Lees het blog

https://www.thebudgetlife.nl/
https://www.thebudgetlife.nl/2022/04/collin-crowdfund.html


19-05-2022 16:41 Nieuwsbrief  - Openstaande investeringskans, 1000 reviews, rechtsherstel box 3 en Collin streeft naar meer vrouwelijke inve…

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244322?e=[UNIQID] 6/7

van de lening? Wij geven de dochter, Odette van Zeegen, graag het woord om te
vertellen over de ervaring met het crowdfunden en Collin. 
 

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!
Jan de Laat B.V. € 200.000,- 5,0% 60 maanden
Joke Boerstra (box 3) € 384.000,- 5,5% 60 maanden
KiBa Fashion € 150.000,- 6,0% 60 maanden
Le.Bar B.V. € 60.000,- 8,0% 66 maanden
Panificio L Olivo B.V. € 125.000,- 7,5% 66 maanden
Wav-e Studios Enschede € 85.000,- 8,0% 60 maanden
Brickfield B.V. 2 € 1.500.000,- 6,0% 30 maanden
DA-JO B.V. € 275.000,- 7,0% 60 maanden
D. Rademaker en E.J.A. Swart (Box 3) € 250.000,- 4,9% 60 maanden
LBL en Kovo Kozijnen € 360.000,- 7,0% 60 maanden
Fat Phills Zoetermeer € 130.000,- 7,0% 39 maanden
DB Schilder- en Bouwbedrijf € 25.000,- 9,0% 60 maanden
Partycentrum Nabat € 405.000,- 7,0% 36 maanden
Hotel Light B.V. € 245.000,- 6,5% 60 maanden
Tesoro juwelier € 40.000,- 8,0% 60 maanden
Van der Vinne Garagedeuren € 275.000,- 6,0% 60 maanden
M. Cakmak (box 3) € 225.000,- 6,0% 48 maanden
Frye Ranch € 600.000,- 7,0% 48 maanden
v.o.f Avondwinkel Overtoom € 30.000,- 8,0% 60 maanden
De Roo Makelaardij € 40.000,- 7,0% 48 maanden
v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker € 350.000,- 6,5% 60 maanden
Pold Holding B.V. € 225.000,- 7,0% 60 maanden
Pieter van Brummelen (box 3) € 900.000,- 5,0% 48 maanden
W. van Gremberghen en J.P. van Maaren
(box 3)

€ 500.000,- 7,0% 12 maanden

J Reijrink en A Reijrink de Wit (box 3) € 650.000,- 5,5% 36 maanden
Rover B.V. € 220.000,- 6,0% 60 maanden
RMT Autoschade B.V. € 600.000,- 7,5% 60 maanden
 
Totaal

 
€

 
9.069.000,-

  

Lees het hele interview

https://www.collincrowdfund.nl/jan-de-laat-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/joke-boerstra-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/kiba-fashion-2/
https://www.collincrowdfund.nl/le-bar/
https://www.collincrowdfund.nl/panificio-l-olivo-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/juridische-structuur/
https://www.collincrowdfund.nl/brickfield-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/da-jo-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/d-rademaker-en-e-j-a-swart-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/lbl-en-kovo-kozijnen/
https://www.collincrowdfund.nl/fat-phills-zoetermeer/
https://www.collincrowdfund.nl/db-schilder-en-bouwbedrijf/
https://www.collincrowdfund.nl/partycentrum-nabat/
https://www.collincrowdfund.nl/hotel-light-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/tesoro-juwelier/
https://www.collincrowdfund.nl/van-der-vinne-garagedeuren/
https://www.collincrowdfund.nl/m-cakmak-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/frye-ranch/
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-avondwinkel-overtoom/
https://www.collincrowdfund.nl/de-roo-makelaardij/
https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-scheepvaartbedrijf-messemaker/
https://www.collincrowdfund.nl/pold-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/pieter-van-brummelen-box-3/
http://w.%20van%20gremberghen%20en%20j.p.%20van%20maaren%20%28box%203%29/
http://j%20reijrink%20en%20a%20reijrink%20de%20wit%20%28box%203%29/
http://rover%20b.v./
https://www.collincrowdfund.nl/rmt-autoschade-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/ra-sports-swimming-aan-het-woord/


19-05-2022 16:41 Nieuwsbrief  - Openstaande investeringskans, 1000 reviews, rechtsherstel box 3 en Collin streeft naar meer vrouwelijke inve…

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244322?e=[UNIQID] 7/7

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=[UNIQID]&c=91dc18e8e1

