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Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie,

In deze nieuwsbrief vindt u een interessante openstaande investeringskans,
een oproep om te stemmen op Collin voor de Gouden Stier awards, 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

JUUDs Foederer. Deze investeringskans is hedenochtend om 11.00 uur live
gegaan en reeds voor 65% gefund.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244450?e=[UNIQID]
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
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€ 670.000,- | 8,0% | 60 maanden

De activiteiten van JUUDs Foederer zullen bestaan uit een combinatie van

detailhandel, dagbesteding, horeca en verhuur. De activiteiten geven samen

vorm aan de missie van de onderneemster om te verbinden door met kunst en

creativiteit bezig te zijn en een inclusief aanbod te maken voor iedereen in de

breedste zin van het woord. “We geven door te verwonderen een magische

glans aan de dingen die anders zo gewoon lijken!”

De huidige detailhandel die geëxploiteerd wordt in JUUDs Foederer, vindt plaats

in een gehuurd pand en zal worden voortgezet en uitgebreid met nieuw

assortiment en activiteiten op een nieuwe locatie. De aankoop van een groter

pand, dat het onderwerp van de investering is, is essentieel om alle

verschillende activiteiten onder één dak te kunnen verwezenlijken in een

daartoe aangepast gebouw. 

De �nanciering is volledig hypothecair gedekt.

Nieuws
Deze maand willen we u graag meer vertellen over de Gouden Stier awards.

Daarnaast vindt u hier ons recent gepubliceerde blog Sparen is achteruitboeren

2.0. waarin wij u tips geven om uw vermogen te laten renderen, en verwelkomen

wij opnieuw twee nieuwe Collin'ers!

Help Collin aan de

Gouden Stier award! 

Beoordeel Collin Crowdfund in het

Nationaal Beleggersonderzoek

2022 voor de Gouden Stier awards.

Voor het toekennen van de Gouden

Stier award wordt een beoordeling

door een vakjury uitgevoerd. De
vakjury neemt in haar oordeel

de beoordeling van het Nationaal

Beleggersonderzoek 2022 mee. U

kunt Collin helpen door deel te
nemen aan het Nationaal

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/juuds-foederer/
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Beleggersonderzoek en Collin positief

te beoordelen.

In het onderzoek dat wordt uitgevoerd door beleggersplatform IEX wordt

gepeild hoe tevreden - of ontevreden – u als klant bent over meerdere aspecten

van onze dienstverlening en eventueel ook de dienstverlening van andere
partijen waar u investeert en/of belegd.  

We vragen u dan ook via onderstaande link de enquête in te vullen. Meedoen

kost slechts 5 minuten van uw tijd en alle gegevens worden anoniem verwerkt. 

Collin genomineerd

voor beste

Crowdfunding

platform

Collin is voor het zevende jaar op

een rij genomineerd voor de

Cashcow award voor beste
Crowdfunding platform! Hier zijn

wij erg trots op; het is altijd �jn om

deze waardering te krijgen.

In het verleden hebben wij erg ons

best gedaan om voor deze award

zoveel mogelijk stemmen te werven.

Het is namelijk een publieksprijs
waarbij het platform met de meeste

stemmen wint. Er wordt dus geen

inhoudelijk beoordeling gedaan door

een vakjury. Wij hebben besloten om
dit jaar (net als vorig jaar) niet actief

deel te nemen. Wij gaan dus niet

actief stemmen "werven". 

Blog | Sparen is

achterbuitboeren 2.0

Hoe verkrijgt u alsnog rendement

op uw vermogen?

Beoordeel Collin Crowdfund

https://nl.surveymonkey.com/r/CNDMLSB
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Jeroen ter Huurne, CEO van Collin

Crowdfund, neemt u mee in het

verhaal van gespreid beleggen en het
laten renderen van uw spaargeld,

tegen zo min mogelijk risico's. 

Lees verder

Nieuwe Collin'er: Tim

Thielen BSc

Collin verwelkomt weer een

nieuwe medewerker: Tim Thielen.

Tim komt het Collin team versterken

als Crowdfund Coach. In deze functie

gaat hij ervoor zorgen dat wij nog

meer ondernemers van een
passende �nanciering kunnen

voorzien!

Bekijk de introductie van Tim

Nieuwe Collin'er:

Mitch Robbe BSc

Collin verwelkomt ook de

volgende nieuwe medewerker:

Mitch Robbe.

Mitch komt ons team versterken als

Business Controller. Hij zal zich onder

andere bezig houden met het
optimaliseren van onze processen

om onze bedrijfsvoering optimaal te

houden.

Bekijk de introductie van Mitch

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

https://www.collincrowdfund.nl/sparen-is-achteruitboeren-2-0/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140/#overigeafdelingen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
https://www.collincrowdfund.nl/team/#timthielen
https://www.collincrowdfund.nl/team/#mitchrobbe/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
https://www.collincrowdfund.nl/nieuwsoverzicht/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
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Statistieken september 
In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van

de maand september, waarin wij maar liefst 34 ondernemingen hebben

voorzien van �nanciering voor een totaalbedrag van € 11.825.000,-. 

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

Bekijk de toekomstige investeringskansen

Alle statistieken

https://www.collincrowdfund.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141/#toekomstigeinvesteringskansen
https://www.collincrowdfund.nl/statistieken/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
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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

Copyright © 2022, Alle rechten voorbehouden.
Afmelden voor Collin nieuwsberichten
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