
16-02-2023 13:59 Nieuwsbrief Collin - Openstaande investeringskans, lees over €500 miljoen aan verstrekte financieringen en een podcast me…

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-me… 1/7

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

LaMark B.V. Deze investeringskans is hedenochtend om 11.00 uur live

gegaan en reeds voor 35% gefund.

https://mailchi.mp/collincrowdfund/nieuwsbrief-collin-openstaande-investeringskansen-collins-verhuisbericht-collin-in-het-brabants-dagblad-en-meer-1244542?e=e210185579
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-investeren?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146
https://www.collincrowdfund.nl/introductie-lenen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146
https://www.collincrowdfund.nl/mijn-collin/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146
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€ 1.500.000,- | 7,5% | 60 maanden

LaMark verzorgt de afname van examens van een groot aantal opleiders. Naast

examens zal LaMark zich met deze nieuwe vestiging ook gaan richten op selectie

assessments en gezondheidstesten. Voor de opening van een nieuwe locatie op

Den Haag CS wordt een �nanciering gevraagd.

De �nanciering is bestemd voor de inrichting van een high-end examen- en

assessmentlocatie op Den Haag CS (deze nieuwe locatie is een voortzetting van

twee op te he�en locaties met een degelijk track-record) en ter versterking van de

werkkapitaalpositie voor verdere ontwikkeling van new business en het IT-

boekingsplatform.

De totale investering bedraagt € 1.500.000,-. De gevraagde �nanciering via Collin

Crowdfund bedraagt € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.200.000,-. Mocht

het streefbedrag niet behaald worden, wordt het restant aangevuld vanuit

aanwezige liquide middelen. De looptijd is 60 maanden met maandelijkse

lineaire a�ossing en een slottermijn € 800.000,- lager dan het leenbedrag. De

rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Nieuws
Deze maand vertellen wij u graag meer over onze meest recente mijlpaal,

namelijk het behalen van € 500 miljoen aan verstrekte

�nancieringen. Daarnaast hebben wij een interessante blog voor u klaarstaan

over �nanciering voor verduurzaming en een leuke podcast in samenwerking

met het platform This is ELFIN.

Collin doorkruist de € 500 miljoen
Wij zijn bij Collin het jaar goed gestart met het behalen van de mijlpaal van

€ 500 miljoen aan versterkte �nancieringen. Onderstaand een bericht van

algemeen directeur Jeroen ter Huurne aan eenieder die heeft bijgedragen

aan het behalen van deze mijlpaal:

''Ik wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze bijzondere

mijlpaal. Met trots vieren wij dit succes met ons Collin team, zonder wie dit nooit

Bekijk de pitch

https://www.collincrowdfund.nl/lamark-b-v/?auth=390236c663776e4e49faa80d0fafe888f6ca7cd2eb07358971e7de384b3ef49d
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gerealiseerd was.''

Onze algemeen directeur heeft daarnaast ook een blog geschreven waarin hij

terugblikt op de reis naar deze mijlpaal en vooruitblikt op de toekomst.

Podcast This is ELFIN:

Crowdfunding
Heeft u de podcast in

samenwerking met This is ELFIN al

geluisterd?

Zoals in voorgaande nieuwsbrief

toegelicht zijn wij 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.

Lees hier het blog

https://www.collincrowdfund.nl/collin-bereikt-e-500-miljoen/
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In samenwerking met ELFIN hebben

wij een podcast opgenomen waarin

Crowdfund Coach Audrey Franssen

de investeringsvorm crowdfunding

uitgebreid toelicht. Een ontzettend

leuke podcast die u zeker niet mag

missen. De podcast is te luisteren via

Spotify.

Blog | Financiering

voor verduurzaming
Collin helpt u aan �nanciering voor

de verduurzaming van uw

bedrijfspand. 

In dit blog neemt Jeroen ter Huurne u

mee langs de voordelen die

verduurzaming u kan bieden en wat

Collin voor u kan betekenen.

Luister hier de podcast

Lees hier het blog

https://open.spotify.com/episode/6d0EXo7I7D5PVcZjfp4nnv?si=a38520e8a3e84958
https://www.collincrowdfund.nl/financiering-voor-verduurzaming/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146/#servicedesk
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Collin in de Quote
Heeft u het maandblad Quote al

gelezen? Deze maand staat er een

zeer interessant artikel in over de

Nederlandse crowdfundingbranche.

Uiteraard kon een interview met het

grootste crowdfundingplatform van

Nederland daarin niet ontbreken,

onder andere met onze CEO Jeroen

ter Huurne en CFO Bas Denissen.

In dit artikel leest u onder andere

over het ontstaan en de werkwijze

van Collin en daarnaast een blik op

de branche.

U leest een deel van het artikel gratis

op de website van Quote via

onderstaande link.

Nieuwe Collin-

medewerker: Juliët

Postma
Collin verwelkomt weer een

nieuwe medewerker: Juliët

Postma.

Juliët komt ons team versterken als

Crowdfund Coach (ZZP). Zij gaat o.a.

aan de slag met de beoordeling van

�nancieringsaanvragen en het hier

over adviseren van ondernemers.

Lees hier het artikel

https://www.linkedin.com/company/quotenl/
https://www.quotenet.nl/zakelijk/a42855810/kassa-voor-de-massa-zo-explodeerde-de-nederlandse-crowdfundmarkt/
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Statistieken januari 
In iedere nieuwsbrief vindt u de statistieken van afgelopen maand. Zo ook van
de maand januari, waarin wij maar liefst 24 ondernemingen hebben voorzien

van �nanciering voor een totaalbedrag van € 7.547.000,-. 

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

Bekijk de introductie van Juliët

Ga naar het complete nieuwsoverzicht

Bekijk de toekomstige investeringskansen

Alle statistieken

https://mcusercontent.com/5ac4d2666ca6afc094d485d75/images/0b4ea2cf-02b5-0265-d6d4-510514122f10.png
https://www.collincrowdfund.nl/team/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146/#Juli%C3%ABtPostmaBBA
https://www.collincrowdfund.nl/nieuwsoverzicht/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146
https://www.collincrowdfund.nl/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146/#toekomstigeinvesteringskansen
https://www.collincrowdfund.nl/statistieken/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=146
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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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