
14-11-2022 11:15 Nieuwsbrief Collin - Twee openstaande investeringskansen, Collin is een FD Gazelle 2022 en het laatste nieuws.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-me… 1/8

Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie,

In deze nieuwsbrief vindt u twee interessante openstaande
investeringskansen, 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

In�nity Investments Holding B.V. Deze investeringskans is hedenochtend
om 11.00 uur live gegaan en reeds voor 62% gefund.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244470?e=e210185579
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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€ 1.000.000,- | 8,0% | 36 maanden

De ondernemers zijn ervaren en succesvol in de internationale handel in

mobiele telefoons. Ze gaan nu investeren in 15 nog te realiseren bedrijfsunits

voor de verhuur. De units zijn onderdeel van het project in Gouderak dat

Collin eerder voor de ontwikkelingskosten middels crowdfunding heeft

aangeboden (HSA Investments B.V.). 

De totale investering bedraagt € 3.636.000,-, de eigen middelen bedragen €

1.136.000,-. De gevraagde �nanciering via Collin bedraagt € 2.500.000,-, waarvan

nu € 1.000.000,- wordt aangeboden. De looptijd is 36 maanden waarvan de

eerste 12 maanden a�ossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse a�ossing

en een slottermijn van € 950.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende

de gehele looptijd. 

Openstaande investeringskans

Akca truck & trailer service. Deze investeringskans is recent om 11.00 uur
live gegaan en reeds voor 71% gefund.

€ 1.050.000,- | 7,5% | 30 maanden

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/hsa-investments/
https://www.collincrowdfund.nl/infinity-investments-holding-b-v/
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De ondernemers hebben een vaste klantenkring in de transportbranche

opgebouwd. Ze krijgen nu de mogelijkheid om het bedrijfspand, dat men

momenteel gedeeltelijk huurt, aan te kopen. Voor een deel van het pand en het

buitenterrein hebben ze reeds 2 verhuurcontracten met een jaarlijkse opbrengst

van € 66.000,- gesloten. Daarnaast vervallen de huidige huurlasten. De

ondernemer verstrekt naast de eerste hypothecaire inschrijving, op het aan te

kopen pand, een 3e hypothecaire inschrijving op zijn privé woning. 

De totale investering bedraagt € 1.200.000,-. Naast de eigen inbreng en een

familielening bedraagt de gevraagde �nanciering via Collin Crowdfund €

1.050.000,-. De looptijd is 30 maanden met een lineaire maandelijkse a�ossing

en een slottermijn van € 950.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende

de gehele looptijd. 

Nieuws
Deze maand vertellen we u graag meer over de FD Gazellen Awards en

onze publicatie in het vastgoedjournaal. Daarnaast vindt u een terugblik op

ons bezoek aan de Universiteit van Tilburg, onze netto rendement

ontwikkeling en verwelkomen wij opnieuw een nieuwe Collin-medewerker!

Collin is een FD

Gazelle 2022
Het Financieele Dagblad heeft ons

beoordeeld en verkozen tot FD

Gazelle 2022.

Dit jaar heeft Collin zich voor het

eerst aangemeld voor de FD gazellen

Awards. De FD Gazellen Awards

worden jaarlijks uitgereikt door Het

Financieele Dagblad aan

snelgroeiende Nederlandse

bedrijven. 

Collin is een FD Gazelle in de

categorie middelgroot (omzet van

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/akca-truck-trailer-service/
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€2mln tot €10mln per jaar) in de

regio Zuid-Nederland.

Meer weten over de FD Gazellen

Awards en onze nominatie? Lees

verder.

Collin in het

Vastgoedjournaal
Onlineplatform Vastgoedjournaal

heeft een interview afgenomen

met CEO Jeroen ter Huurne, CFO

Bas Denissen en Crowdfund Coach

Rick van Griensven over de

�nancieringsopties die Collin met

Crowd�nance de

vastgoedondernemer kan bieden.

Vastgoedjournaal is een

toonaangevend online platform voor

de vastgoedsector. In het artikel

wordt u meegenomen in onze kijk op

de huidige vastgoedmarkt en hoe wij

tewerk gaan met als uitgangspunt

''Hoe kan het wel?''. Daarnaast geven

wij een blik op de toekomst van de

�nancieringsvorm Crowd�nance

binnen de vastgoedbranche.

https://www.collincrowdfund.nl/collin-mag-zich-een-fd-gazelle-2022-noemen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=[142]
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Collin op de

Universiteit van

Tilburg

Dinsdag 4 oktober hebben wij

namens Collin Crowdfund een

gastcollege mogen verzorgen op de
Universiteit van Tilburg.

Financieel Directeur Bas Denissen en

Crowdfund Coach Audrey Franssen
waren te gast op de UvT. Daar

mochten zij Masterstudenten van de

opleiding Bedrijfseconomie doceren

over de non-bancaire
�nancieringsmogelijkheden die Collin

en Crowd�nance te bieden hebben.

Meer weten over onze samenwerking
met de Universiteit van Tilburg.

Lees verder

Ontwikkeling netto rendement

In de maand oktober is het gemiddelde netto rendement met 0,05% weer

mooi gestegen.

Sinds eind 2019 kennen we in onze Collin Credit Score, en daarmee ook in het

acceptatiebeleid, aan de zekerheden een stevig belang toe. Sinds deze

aanpassing stijgt ons gemiddeld netto rendement structureel. We zien dat de

rendementen over 2020 (5,81%), 2021 (5,87%) en 2022 (6,17%) fors hoger liggen
dan het gemiddelde netto rendement (4,18%) over onze gehele portefeuille

sinds onze start in 2014.

Wij verwachten dat deze trend zich de komende periode blijft doorzetten.

Meer weten over de ontwikkeling van het rendement? Lees verder

Lees hier het artikel

https://www.collincrowdfund.nl/collin-op-de-universiteit-van-tilburg/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=142
https://www.collincrowdfund.nl/ontwikkeling-netto-rendement-oktober-2022/
https://vastgoedjournaal.nl/news/57204/crowdfinance-is-een-volwassen-maatwerk-financieringsvorm/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=142
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Nieuwe Collin-

medewerker: Abraar

Jagga BSc

Collin verwelkomt weer een

nieuwe medewerker: Abraar Jagga.

Abraar komt het Collin team

versterken als Information Manager.

In deze functie gaat hij aan de slag

met ons op Mendix gebaseerde
crowdfund platform en werkt hij mee

aan de toekomstvisie van Collin op

het gebied van

informatiemanagement.

Bekijk de introductie van Abraar

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=140/#abraarjagga
https://www.collincrowdfund.nl/nieuwsoverzicht/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=141
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Statistieken oktober 

In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van
de maand oktober, waarin wij maar liefst 39 ondernemingen hebben voorzien

van �nanciering voor een totaalbedrag van € 9.813.000,-. 

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

Geen investeringskans missen? Houdt iedere dag om

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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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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