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Nieuwsbrief online bekijken?

  

Beste relatie,

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws en de meest recente Collin

statistieken. Tevens kunt u gemakkelijk doorlinken naar onze toekomstige

investeringskansen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuws
Middels deze nieuwsbrief wensen wij u graag alle goeds privé en zakelijke

voor het nieuwe jaar. Daarnaast hebben wij een mooi �nancieel overzicht voor

u klaarstaan over het jaar 2022, een bericht over uw jaaropgave en onze

samenwerking met This is ELFIN.

De Collin

Nieuwjaarswens
Namens Collin Crowdfund hopen

wij dat u een prettige jaarwisseling

heeft gehad en wensen wij u een

gezond, gelukkig en �nancieel

mooi 2023 toe.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244530?e=e210185579
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=145
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=145
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=145
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Het Collin

jaaroverzicht
Met de start van 2023 is het een

mooi moment om terug te blikken

op het afgelopen jaar. 

Op onze website staat een

overzichtelijk factsheet voor u klaar

met de statistieken van 2022. 

Collin Crowdfund &

This is ELFIN
Heeft u ons artikel in

samenwerking met This is ELFIN al

gelezen?

Wij zijn sinds kort een samenwerking

gestart met het platform This is

ELFIN. ELFIN helpt vrouwen om

�nancieel onafhankelijk te worden en

te blijven. Zij dragen kennis over aan

ruim 5.800 bij het platform

aangesloten leden.

In samenwerking met ELFIN  is er op het platform een artikel gepubliceerd over

de kansen die crowdfunding te bieden heeft. Dit artikel is de start van een

verdere samenwerking. 

Bekijk hier de factsheet

Lees hier het artikel
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Uw jaaropgave
De jaaropgave voor uw

belastingaangifte staat voor 1

februari weer voor u klaar in uw

Mijn Collin account.

U ontvangt van ons een bericht,

zodra de jaaropgave klaar staat in uw

persoonlijke account.

Collin mobiele investeerders app 📱

Afgelopen zaterdag heeft onze IT afdeling een grote upgrade uitgevoerd op het

Collin platform. Deze upgrade had betrekking op het achterliggende systeem en

geeft ons de mogelijkheid om bij toekomstige functionaliteiten met nieuwe

oplossingen te werken.

Hoewel het mogelijk is dat de mobiele Collin app er sinds deze update iets

anders uitziet dan u gewend bent, functioneert deze nog hetzelfde.

We zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling van een geheel vernieuwde Collin

investeerders app, welke een signi�cant betere gebruikerservaring biedt dan de

huidige app. De nieuwe verbeterde investeerders app heeft dan ook onze volle

focus, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen lanceren. Dit laatste zal naar

verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van dit jaar. Hieronder alvast

een kleine impressie van de vernieuwde mobiele Collin app.
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Nieuwe Collin-

medewerker: Tijs

Bastiaansen
Collin verwelkomt weer een

nieuwe medewerker: Tijs

Bastiaansen.

Tijs komt ons team versterken als

Young Finance Professional en gaat

van start bij onze servicedesk.

Bekijk de introductie van Tijs

https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=145/#servicedesk


12-01-2023 13:23 Nieuwsbrief Collin - De Collin nieuwjaarswens, een bericht van onze IT afdeling, ontmoet onze nieuwe medewerker en lees …

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-me… 5/6

Statistieken december 

In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van
de maand december, waarin wij maar liefst 31 ondernemingen hebben voorzien

van �nanciering voor een totaalbedrag van € 14.359.500,-. 

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

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Bekijk de toekomstige investeringskansen

Alle statistieken
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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
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