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Nieuwsbrief online bekijken?

  

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

Openstaande investeringskansen
Investeerders.nl | Collin Crowdfund passeert € 400 miljoen
Collin groeit (opnieuw) uit haar jasje
Update | AFM vergunning
Vernieuwde menustructuur Collin website
Volgeschreven leningaanvragen

Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskansen

v.o.f scheepvaartbedrijf Messemaker deel 2
Henk en zijn zoon Arjan Messemaker
zijn met hun onderneming v.o.f.
scheepvaartbedrijf Messemaker actief
in de binnenvaart. Met hun in 2017
aangekochte schip Christina zijn zij
actief in het vervoer van met name
zand. Ter uitbreiding van de vloot wordt
het motorbeunschip Midlife Crisis
aangekocht.

De Midlife Crisis is met haar laadcapaciteit van 1002 m³ flink groter dan de Christina
die 563 m³ kan laden.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/collin-time-1100-uur-in-onderzoek-1244338?e=8901ed8780
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren/
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/
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Om het bestaande schip Christina helemaal gereed te maken voor de toekomst,
wordt er geïnvesteerd in een nieuwe hoofdmotor, die voldoet aan de laatste
milieueisen. Door deze investering kunnen zij in hun segment koploper worden
genoemd in verduurzaming. Ten behoeve van deze investering heeft Collin
Crowdfund recent in een separate lening de benodigde financiering verstrekt.   
 
De investeringskans is reeds voor 72% gefund.

€ 800.000,-  7,0%  60 mnd

 

Delicious & Healthy B.V.
Delicious & Healthy is een bezorg- en
afhaalrestaurant dat zich richt op
gerechten uit de Oosterse keuken. De
gerechten worden gemaakt met
ingrediënten van topkwaliteit en
huisgemaakte marinades. Deze
ingrediënten en marinades maken de
gerechten niet alleen lekker, maar ook
gezond.

Delicious & Healthy voegt bijvoorbeeld geen kunstmatige kleurstoffen toe. Tim en
Heleen hebben de ambitie om in de komende jaren enkele tientallen vestigingen van
Delicious & Healthy te openen door heel Nederland.  
 
Het doel van de lening is de opstart van drie nieuwe vestigingen van het bezorg- en
afhaalrestaurant Delicious & Healthy.  
 
De investeringskans is reeds voor 53% gefund.

€ 650.000,-  8,5%  60 mnd

 

Bekijk de pitch

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/v-o-f-scheepvaartbedrijf-messemaker-deel-2/
https://www.collincrowdfund.nl/delicious-healthy-b-v/
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De Beukenvallei
De Beukenvallei in het Brabantse Leende is sinds 2002 een begrip onder ruiters in
binnen- en buitenland. De stal is gespecialiseerd in de verkoop van talentvolle
sportpaarden en de training van dressuurpaarden en ruiters. 
 
De eigenaresse Joyce Sterrenburg-Lenaerts en haar man Marcel zijn beiden ruiters
met succesvolle internationale carrières. Dankzij hun unieke ervaring kunnen ze
ruiters en paarden van alle niveaus trainen en begeleiden, waaronder internationale
ruiters die op Olympisch niveau trainen. Marcel gaat waar nodig ook mee naar het
buitenland voor wedstrijdbegeleiding. 
 
Het leendoel betreft werkkapitaal voor de aankoop van paarden en het trainen
hiervan, en het herfinancieren van een lening. 
 
De investeringskans, die hedenochtend op 2 juni om 11:00 uur live is
gegaan, is reeds voor 40% gefund.

€ 750.000,-  7,0%    60 mnd

 

Investeerders.nl | Collin Crowdfund passeert €
400 miljoen

Wij hebben onlangs de € 400 miljoen aan verstrekte bedrijfsfinancieringen
gepasseerd. Dit nieuws is het platform Investeerders.nl niet ontgaan.  
 
Zij zijn met Jeroen ter Huurne, Algemeen Directeur van Collin Crowdfund, in gesprek
gegaan over de behaalde mijlpaal, veranderingen ten gevolge van de Europese

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/de-beukenvallei/
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Crowdfund Verordening en ambities voor de toekomst. 
 

Benieuwd naar het hele artikel van Investeerders.nl?

Bekijk de speech van Algemeen Directeur Jeroen ter Huurne omtrent de
behaalde € 400 miljoen aan verstrekte bedrijfsfinancieringen.

Collin groeit (opnieuw) uit haar jasje
Met de onlangs behaalde mijlpaal van € 400 miljoen aan verstrekte
bedrijfsfinancieringen, laat Collin een mooie structurele groei zien, Deze groei heeft
ook gevolgen voor onze huisvesting: Collin zal binnenkort vertrekken uit het KVL-
gebouw, en intrekken in een nieuw en modern bedrijfspand in hartje
Oisterwijk. 
 
Waar wij ooit begonnen in het tuinhuis van oprichter Jeroen ter Huurne, zijn wij
enorm trots op, en enthousiast over deze prachtige volgende stap. 
 
Op dit moment zijn wij nog druk doende met de voorbereidingen van de
daadwerkelijke verhuizing. Onderstaand bieden wij u alvast een teaser van het
nieuwe kantoor.

Lees het artikel van Investeerders.nl

Bekijk de speech hier

https://www.investeerders.nl/collin-crowdfund-passeert-e400-miljoen/
https://www.collincrowdfund.nl/mijlpaal-400-miljoen/
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Update | AFM vergunning
Het zal u vast niet zijn ontgaan: de Europese Crowdfunding vergunning. Ieder
crowdfundplatform dient hier uiterlijk 11 november 2022 over te beschikken.  
 
Deze nieuwe wetgeving betekent een uitbreiding op het gebied van
beleggersbescherming, transparantie en operationele processen. Met de verhoogde
standaarden kan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarborgen dat in alle EU-
landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.  
 
Wij kunnen u mededelen dat onze aanvraag tijdig is ingediend, en dat wij met
vertrouwen naar de toekomst kijken. Wat voor veranderingen dit voor onze klanten
gaat meebrengen, is nog niet duidelijk. Wij houden u uiteraard op de hoogte,  
 
Onderstaand een foto van het moment waarop de aanvraag werd ondertekend. 

Vernieuwde menustructuur Collin website

Zoals in de vorige nieuwsbrief
aangekondigd, hebben wij onlangs
onze menustructuur op de Collin
website aangepast. Iedere bezoeker
van onze website kan nu aangeven
tot welke klantgroep hij/zij behoort,
en dus naar welke informatie hij/zij
op zoek is. Hiermee willen wij onze
bezoekers en klantgroepen sneller
van de juiste en meest relevante
informatie voorzien. 
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Mocht u tegen een probleem aanlopen, informatie niet kunnen vinden of andere
vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via
info@collincrowdfund.nl of bellen naar 085 401 6546.

 
Onze vernieuwingen op de website nog niet gezien?

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!
Evenementen- & Partycentrum Royal B.V. € 750.000,- 8,0% 36 maanden
H.L. Bots (Box 3) € 50.000,- 4,9% 60 maanden
Stal HeeserVeld € 140.000,- 6,0% 60 maanden
Brejpott Scheepvaart € 550.000,- 7,0% 60 maanden
Ramon Lückers (box 3) € 150.000,- 6,5% 24 maanden
J.E. van Hemert en P. den Breejen (Box 3) € 90.000,- 5,0% 90 maanden
Dency Nederland B.V. € 150.000,- 8,0% 18 maanden
Cambreur Beheer B.V. € 75.000,- 6,0% 23 maanden
Tabaru Holding B.V. € 250.000,- 7,0% 48 maanden
BRF Groep B.V. € 700.000,- 7,0% 60 maanden
Creativiteitsmeester € 25.000,- 8,0% 6 maanden
Jan Willem Nijhof Holding B.V. € 70.000,- 7,0% 60 maanden
De Bunders verhuurbedrijf Texel B.V. € 550.000,- 5,0% 60 maanden
Harry van Bladel Onderhoud & afwerking € 60.000,- 8,0% 60 maanden
Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI € 175.000,- 7,0% 48 maanden
Alkema Shipping € 500.000,- 7,5% 60 maanden
D.H.J. Raes en S.J. Raes-Schoenmaker
(box 3)

€ 300.000,- 6,0% 60 maanden

Zwart Holding B.V. € 565.000,- 7,0% 30 maanden
Stichting Het Tweede Thuis € 1.275.000,- 6,0% 36 maanden
JCD Menger T.H.O.D.N. Spare Rib Express
Hoogeveen

€ 130.000,- 9,0% 60 maanden

     
 
Totaal

 
€

 
6.425.000,-

  

Ga naar de Collin website

mailto:info@collincrowdfund.nl
https://www.collincrowdfund.nl/evenementen-partycentrum-royal-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/h-l-bots-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/stal-heeserveld/
https://www.collincrowdfund.nl/brejpott-scheepvaart/
https://www.collincrowdfund.nl/ramon-l%c3%bcckers-box-3/
https://www.collincrowdfund.nl/hecoms/
https://www.collincrowdfund.nl/dency-nederland-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/cambreur-beheer-b-v-2/
https://www.collincrowdfund.nl/tabaru-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/brf-groep-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/creativiteitsmeester/
https://www.collincrowdfund.nl/jan-willem-nijhof-holding-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/de-bunders-verhuurbedrijf-texel-b-v/
https://www.collincrowdfund.nl/harry-van-bladel-onderhoud-afwerking/
https://www.collincrowdfund.nl/grieks-specialiteiten-restaurant-delphi/
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https://www.collincrowdfund.nl/
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T: 085 - 401 65 46 
E: info@collincrowdfund.nl

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