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Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie,

In deze nieuwsbrief vindt u een interessante openstaande investeringskans,
het laatste nieuws en de meest recente Collin statistieken. Tevens kunt u

gemakkelijk doorlinken naar onze toekomstige investeringskansen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Openstaande investeringskans

Van Wees OG B.V.. Deze investeringskans is hedenochtend om 11.00 uur
live gegaan en reeds voor 52% gefund.

Autobedrijf John van Wees is een echt familiebedrijf gespecialiseerd in de in- en

verkoop van auto’s (specialisme Volvo en BMW) en velgen.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244410?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
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Het familiebedrijf bestaat uit het echtpaar John en Monique en hun zonen

Mitchel en Sebastiaan. Voor de uitbreiding van het bedrijf (grotere showroom

voor het autobedrijf en verhuur van bedrijfsruimtes) gaan zij het bedrijfspand

met bedrijfswoning aanscha�en aan de Parkweg 43 en 43b te Beesd.

De Loan-To-Value (LTV) bij aanvang van de �nanciering bedraagt 73%. Aan het

eind van de looptijd bedraagt de LTV 65%. De rente bedraagt 7,0% per jaar

gedurende de gehele looptijd.

€ 1.275.000,- | 7,0% | 60 maanden

Nieuws
Deze maand willen we u graag meer vertellen over de ontwikkeling van ons

gemiddeld netto rendement, de Collin open dagen n.a.v. onze verhuizing, onze

deelname aan de Vermetten Update, en onze nieuwe medewerkers Sacha

Baerends en Johnny Cleven.

Ontwikkeling netto

rendement

Ons gemiddeld netto rendement

blijft een mooie groei doormaken. 

Waar wij juli hebben afgesloten met

4,02% als het gemiddelde netto

rendement, zitten wij een maand

verder alweer op een gemiddeld
netto rendement van 4,07%. 

Meer weten over de ontwikkeling van

het rendement? Lees verder.

Collins open dagen

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/?p=340288&preview=true
https://www.collincrowdfund.nl/van-wees-og-b-v/
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Naar aanleiding van onze recente

verhuizing, hebben wij een drietal

open dagen gehouden.

De families, partners en gezinnen van

onze medewerkers, oud-

kantoorgenoten (Leerfabriek) en
nieuwe kantoorgenoten (Schijfstraat)

zijn allen welkom geheten op ons

nieuwe Collin-kantoor.

Benieuwd hoe het was? Lees verder.

Collin in de

Vermetten Update

Vermetten voorziet in advies aan

ondernemers op verschillende

gebieden. Zo ook op het gebied van
bedrijfs�nancieringen.

Onlangs hebben zij Collin uitgenodigd

om een verdieping te geven
over crowdfunding. Collins

Crowdfund Coach Lars van Meer is

het gesprek met hen aangegaan.

Bekijk de Vermetten Update

Nieuwe Collin-

medewerker: Sacha

Baerends MSc

Collin verwelkomt weer een

nieuwe medewerker: Sacha

Baerends.

Sacha komt het IT-team versterken

als Business Analist. Hij zal druk aan

de slag gaan met het verder
verbeteren van onze

informatiesystemen, om onze

klanten optimaal te kunnen (blijven)

bedienen.

https://www.collincrowdfund.nl/collins-open-dagen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.youtube.com/watch?v=x8hvFT1AKiY
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Bekijk de introductie van Sacha

Nieuwe Collin-

medewerker: Johnny

Cleven BBA

Collin verwelkomt ook de

volgende nieuwe medewerker:

Johnny Cleven.

Johnny komt ons team versterken als

Crowdfund Coach. Hij gaat o.a. aan

de slag met het beoordelen van
�nancieringsaanvragen en het

adviseren van ondernemers.

Bekijk de introductie van Johnny

Statistieken augustus 2022
In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van

de maand augustus, waarin wij maar liefst 39 ondernemingen hebben voorzien

van �nanciering voor een totaalbedrag van € 13.926.500,-. 

De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun
onderneming!

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140/#overigeafdelingen
http://www.collincrowdfund.nl/team/#overigeafdelingen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140/#internecfcs
https://www.collincrowdfund.nl/nieuws-overzicht/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
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Geen investeringskans missen? Houdt iedere dag om

11:00 uur onze socials en uw mailbox in de gaten. 
Meer tips vindt u hier.

E: info@collincrowdfund.nl

T: 085 401 6546

Bekijk de toekomstige investeringskansen

Alle statistieken

https://www.collincrowdfund.nl/collins-veel-ontvangen-review-investeringskansen-zijn-snel-volgeschreven-hoe-kan-dit/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.linkedin.com/company/5229120/admin//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.facebook.com/collincrowdfund//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://www.instagram.com/collincrowdfund//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
https://twitter.com/CollinCrowdfund
https://www.youtube.com/channel/UC_6eEMD7lIWDdF1EQOKjDkQ
https://www.collincrowdfund.nl//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
mailto:info@collincrowdfund.nl
tel:0854016546
https://www.collincrowdfund.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140/#toekomstigeinvesteringskansen
https://www.collincrowdfund.nl/statistieken/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140
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