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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

Quick Parking. Deze investeringskans is hedenochtend om 11.00 uur live
gegaan en reeds voor 73% gefund.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244494?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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€ 2.500.000,- | 8,0% | 30 maanden

Quick Parking is dé aanbieder van parkeergelegenheid bij luchthavens in

Nederland en delen van Europa. Quick Parking is de grootste zelfstandige

aanbieder, na de luchthavens zelf. Jaarlijks maken circa 300.000 reizigers in heel

Europa gebruik van de airport parkings van Quick Parking.

Quick Parking heeft begin 2020 (bij het uitbreken van de coronapandemie) een

eenzijdige koopoptie bedongen op het parkeerterrein nabij Schiphol, aan de

Middenweg 7, te Aalsmeer. Er is (vanwege alle onzekerheden aan het begin van

de coronapandemie) een koopsom bedongen van € 7.600.000,-, wat fors lager is

dan de huidige marktwaarde ter hoogte van € 17.000.000,-. De ondernemer wil

de koopoptie nu lichten, waarmee de huurlast van € 1.200.000,- op jaarbasis

vervalt. De �nancieringslasten van de totale �nanciering zijn aanzienlijk lager

dan de huidige huurlasten.

De totale investering bedraagt € 9.000.000,-. De gevraagde �nanciering via Collin

Crowdfund en Matching Capital bedraagt € 4.000.000,-, met een ondergrens van

€ 3.500.000,-. De looptijd is 30 maanden volledig a�ossingsvrij, met derhalve een

slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar

gedurende de looptijd. 

Nieuws
Deze maand vertellen we u graag meer over de uitslag van de FD Gazellen

Awards 2022 en onze aanwezigheid op het congres dierenhulpverlening van

Stichting Dierenlot. Daarnaast leest u een artikel met betrekking tot onze

stemrondes, Collin in de Quote 500 en onze statistieken van de maand oktober!

Uitslag FD Gazelle

awards 2022
Afgelopen dinsdag 22 november

vond de uitreiking van de FD

Gazelle Awards plaats in Theater

Amsterdam.

Collin is een van de 685 Nederlandse

Bekijk de pitch

http://www.quickparking.com/
https://www.collincrowdfund.nl/quick-parking2/
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bedrijven die zich in 2022 een FD

Gazelle mag noemen.

Wij zijn erg trots op het behalen van

een respectievelijke 17e plaats in

onze

categorie. Marketingcommunicatie

medewerker Jari Gloudemans mocht

de FD Gazelle namens Collin in

ontvangst nemen.

Lees hier meer over de FD Gazelle

award uitreiking.

Stemrondes
Onze beheerafdeling zet met enige regelmaat stemrondes uit onder de

investeerders van een speci�eke lening met betalingsproblemen. Recent

heeft Collin de eerste stemronde afgesloten waarbij een meerderheid van

de investeerders ''oneens'' gestemd heeft. Onze beheerafdeling licht het

e�ect daarvan onderstaand graag verder aan u toe. 

Het betrof een voorstel waarbij de a�ossingen voor een langere periode dan

gebruikelijk opgeschort dienden te worden. Nadat de uitslag gecommuniceerd

was is Collin zowel intern als met de leningnemer in overleg getreden. Voor

zowel ondernemer als investeerder hebben wij aanpassingen in het

oorspronkelijke voorstel doorgevoerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een

verhoging van de rente gedurende de periode waarin de a�ossingen worden

opgeschort. De beschreven casus heeft ertoe geleid dat Collin voortaan bij elke

opschorting in overweging neemt of een renteverhoging gedurende de periode

van opschorting verantwoord is. 

Overigens maakt Collin eerst altijd zelf een afweging of een aanpassingsvoorstel

wel in het belang van de investeerders is.

Quote 500
Heeft u de Collin directie al in de

Quote 500 gespot?

Dat het goed gaat met Collin dat wist

u waarschijnlijk wel. Maar dat het zo

goed gaat dat onze directie/

aandeelhouders daarmee in de

https://www.collincrowdfund.nl/uitslag-fd-gazelle-award-2022/
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Quote terecht zouden komen…..

Alle gekheid op een stokje. Onze

directieleden staan niet in de Quote

500, omdat zij meer dan € 120

miljoen vermogen hebben. Wel staat

Collin met een mooie advertentie op

bladzijde 328 in de Quote!

Collin op het

Landelijk Congres

Dierenhulpverlening
Zaterdag 19 november 2022 was

Collin aanwezig op het Landelijk

Congres Dierenhulpverlening van

Stichting Dierenlot.

Diverse stichtingen en organisaties

zijn aangesloten bij Stichting

Dierenlot. Collin was aanwezig op dit

congres om de aangesloten

organisaties te informeren over de

�nancieringsmogelijkheden die Collin

en crowd�nance hen te bieden heeft.

Yvonne Slots, oprichter en voorzitter

van Stichting Carnivora is tijdens het

congres uitgeroepen tot

Dierenhulpverlener van het jaar.

Stichting Carnivora is op 20 januari

2022 door 355 Collin investeerders

van € 300.000,- aan �nanciering

voorzien!

Namens Collin Crowdfund van harte

gefeliciteerd met het behalen van

deze trofee!

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

https://www.collincrowdfund.nl/stichting-carnivora/?auth=0f99b45e8ef1d486014bbf1289b23a9ad41a5be5c2cdee7841384f8b4282cb97
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!

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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