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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

Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. Deze investeringskans is hedenochtend

om 11.00 uur live gegaan en reeds voor 46% gefund.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244510?e=e210185579
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
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€ 2.500.000,- | 9,0% | 28 maanden

De ondernemer Carlus Lenferink (1955) startte eind jaren tachtig met

vastgoedactiviteiten door de aankoop van een Jugendstilpand aan de Veerallee

in Zwolle. In de jaren daarna groeide de onderneming vervolgens door naar een

grote, ervaren partij op de Nederlandse vastgoedmarkt. De Lenferink

Groep bestaat uit circa 55 vennootschappen, waarin de vastgoedbeleggingen

zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de groep staat Holding C.A.G. Lenferink

Wijhe B.V., waarvan de aandelen in handen zijn van DGA Carlus Lenferink, die als

CEO tezamen met Emiel Brink de dagelijkse leiding in handen heeft.

De portefeuille bestaat uit onder meer winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels,

woningen en monumenten op uitstekende locaties in heel Nederland. In totaal

zijn er meer dan 100 objecten in de portefeuille met een veelvoud aan

verhuurbare eenheden. Dankzij de grote diversiteit en omvang van de

vastgoedvoorraad beschikt de Lenferink Groep over een stabiele en goed

renderende portefeuille waarbij de leegstand zich beperkt tot slechts 3% van de

portefeuille.

De lening wordt aangewend voor de her�nanciering van een deel van de

onroerend goed-portefeuille.

Nieuws
Middels deze nieuwsbrief wensen wij u graag �jne

kerstdagen! Daarnaast hebben wij een bericht voor u vanuit onze beheer

afdeling, Collin in de BOVAGkrant, onze openstaande vacatures en de

statistieken van de maand november!

De Collin kerstwens
Het jaar 2022 was een ontzettend mooi jaar voor Collin en haar

investeerders, leningnemers en intermediairs!

Collin heeft dit jaar in samenwerking met meer dan 37.000 investeerders bijna

400 ondernemingen van een passende �nanciering mogen voorzien.

Middels deze weg willen wij iedereen bedanken voor het vertrouwen en wij

hopen er samen een mooi 2023 van te maken.

Bekijk de pitch

https://www.lenferinkgroep.nl/
https://www.collincrowdfund.nl/holding-c-a-g-lenferink-wijhe-bv-2/?auth=4921e5bfcf9f9db36ccb0d168c8dedfd60e0decc1068e65fa99fb3accf8ffc35
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Namens het gehele Collin team: �jne feestdagen en een gelukkig

nieuwjaar! ✨

Het Collin beheer team: Doorpakken wanneer

dat nodig is!
Onze beheerafdeling begrijpt als geen ander hoe vervelend het is voor

investeerders als er bij hun investering sprake is van een

betalingsachterstand. Deze investering leidt dan (mogelijk) tot een

verlaging van het (verwachte) rendement.

Soms ontvangen wij van investeerders het signaal dat het lang duurt voordat

een casus volledig wordt afgewikkeld na het ontstaan van betalingsproblemen.

Daarbij ervaren zij dat het veel tijd vraagt voordat duidelijk wordt of het volledige

bedrag terugkomt of dat er een afboeking of langlopende (betalings)regeling

volgt. Collin is een bemiddelaar tussen de schuldeisers (investeerders) en de

leningnemer (debiteur). Uit onze ervaring en resultaten blijkt dat een

onderhandse bemiddeling, dus zonder tussenkomst van gerechtelijke partijen

als advocaten en deurwaarders, het snelst tot het hoogste resultaat leidt voor

onze investeerders. Dit neemt echter niet weg dat deze trajecten de nodige

doorlooptijd kennen. Bij onroerend goed zien wij dat een onderhandse verkoop

in samenspraak met de leningnemer in veel gevallen een snellere en hogere

opbrengst genereert, dan de verkoop door bijvoorbeeld een executieveiling

vanuit het hypotheekrecht of een beslaglegging. Deze gerechtelijke trajecten

duren vaak langer en leiden tot hoge juridische- en interne kosten. Echter,

betekent dit niet dat Collin hier niet toe bereid is, in tegendeel. Op het moment
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dat de leningnemer (met een betalingsachterstand) niet communiceert of niet

bereid is om mee te werken aan een regeling dan treft Collin rechtsmaatregelen.

Zo zijn er de afgelopen maanden verschillende leningen geweest waar is

overgegaan tot beslaglegging en is meermaals een executietraject opgestart met

betrekking tot een afgegeven hypotheek. Collin schroomt niet om door te

pakken als het moet. Echter, vooral streven wij naar de hoogste opbrengst voor

investeerders en deze wordt vaak gegeneerd door in goed overleg met de

leningnemer te treden.

Namens de beheer afdeling vertrouwen wij er op u naar behoren geïnformeerd

te hebben over het proces dat wij volgen bij betalingsachterstanden.

Collin in de

BOVAGkrant
BOVAG, de in 1930 opgerichte Bond

van Automobielhandelaren en

Garagehouders, houdt zich

tegenwoordig bezig met vrijwel

alles met wielen. Van

verkeersopleidingen tot

tankstations en van wasstraten tot

garages. 

Inmiddels zijn er ruim 9.000

ondernemers bij branchevereniging

BOVAG aangesloten en zij komen

geregeld in contact met Collin voor

het vinden van een passende

�nanciering.

Zo ook Maurice van Dijk van Auto van

Dijk. Deze ondernemer is door 423

Collin investeerders van �nanciering

voorzien. Hij verteld in de december

editie van de BOVAGkrant over zijn

positieve ervaringen met Collin en

crowdfunding. 

Lees hier het volledige interview.

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/88f39af9-e6d7-38b4-3430-2d7ca19e8116.png
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:46deb9ff-4bbe-33ec-a84f-747677c2968a


23-12-2022 11:55 Nieuwsbrief Collin - Openstaande investeringskans, de Collin Kerstwens, een bericht van onze beheerafdeling en bekijk onz…

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-me… 5/8

Vacatures
Om onze groei te kunnen

waarborgen zijn wij opzoek naar

nieuwe medewerkers!

Young Finance Professional

In de �nanciële wereld werken, maar

nog geen/niet veel ervaring? Start bij

Collin als trainee en doe ervaring op

binnen verschillende rollen. Een

functie met veel mogelijkheden en

kansen voor jouw carrière!

Servicedesk Klantcontact

Naast het eerste aanspreekpunt voor

Collins klantgroepen: investeerders,

leningnemers en intermediairs. Ga je

ook aan de slag binnen het

leningaanvraagproces. Je werkt o.a.

met leningaktes,

accountsverklaringen en andere

juridische stukken. Bij onze

Servicedesk doe je dan ook veel meer

dan alleen onze klantgroepen te

woord staan. Dit is een mooie

vacature om door te groeien binnen

onze organisatie.

Stagiair Marketing & Communicatie

Ben jij op zoek naar een stageplek

waar je je marketing en/of

communicatiecompetenties kunt

inzetten en ontwikkelen? Als

(meewerk) stagiair op onze

communicatieafdeling ben je creatief

en vind je het leuk om

verantwoordelijkheid te nemen over

werkzaamheden en je eigen

project(en).

Help jij graag mkb-ondernemers bij het realiseren van hun ambities en dromen,

en investeerders aan een mooi rendement tegen verantwoorde risico's. Wil jij

graag werken bij het grootste crowd�nance platform van Nederland? Dan zijn

wij opzoek naar jou!

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/7f024dfc-0c14-80fc-954e-be3b78386df7.png
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/c6d9feb1-6599-ce93-0a16-b296f72424df.png
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/6d088cf9-3def-1cbe-2bbe-fe94a11eea62.png
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Gezondheid op de

Collin werkvloer

Een aantal weken geleden is The

Work Flow bij ons langs

geweest voor een masterclass over

het vergroten van de gezondheid

op de werkvloer.

De focus lag hierbij op het ontstaan van fysieke- en stress gerelateerde klachten

en nog belangrijker, hoe deze te herkennen en voorkomen. Door interactieve

opdrachten, het delen van kennis en tips omtrent gezondheid hebben

fysiotherapeuten Renske en Pelle ons een stuk wijzer gemaakt op dit gebied.

Meer weten over onze samenwerking met The Work Flow.

Lees hier meer.

Statistieken november 

In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van
de maand november, waarin wij maar liefst 36 ondernemingen hebben voorzien

van �nanciering voor een totaalbedrag van € 16.895.000,-. 

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

Onze vacatures

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/e94e79e6-ff99-f399-b38b-9ec3ed5ac49f.jpeg
https://www.collincrowdfund.nl/gezondheid-op-de-collin-werkvloer/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.collincrowdfund.nl/vacatures/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.collincrowdfund.nl/nieuwsoverzicht/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
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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

Bekijk de toekomstige investeringskansen

Alle statistieken

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/0b4ea2cf-02b5-0265-d6d4-510514122f10.png
https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/cd7044f3-1240-6e58-e2d3-b240bca0d0c4.png
https://www.collincrowdfund.nl/collins-veel-ontvangen-review-investeringskansen-zijn-snel-volgeschreven-hoe-kan-dit/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.linkedin.com/company/5229120/admin//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.facebook.com/collincrowdfund//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://www.instagram.com/collincrowdfund//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
https://twitter.com/CollinCrowdfund
https://www.youtube.com/channel/UC_6eEMD7lIWDdF1EQOKjDkQ
https://www.collincrowdfund.nl//?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
mailto:info@collincrowdfund.nl
https://www.collincrowdfund.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144/#toekomstigeinvesteringskansen
https://www.collincrowdfund.nl/statistieken/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=144
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