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Duurzaamheids-
arrangement 
In samenwerking met 
Collin Crowdfund



DUURZAAMHEIDSARRANGEMENT
COLLIN CROWDFUND

In combinatie met de Duurzaamheidsborgstelling biedt Collin Crowdfund een
flexibelere looptijd, een verkorte pitch voor de Investeerders, een eventuele
non-publieke funding en lagere tarieven dan gebruikelijk.

Net als bij het reguliere arrangement begeleidt een ervaren Crowdfund Coach
met kennis van de kinderopvang jou als ondernemer bij het aanvraag- en
publicatieproces.

Voor investeringen in duurzaamheid zijn er twee leningsvormen, namelijk
Collin Direct en Collin Maatwerk. Bekijk op de volgende pagina de
arrangementsafspraken.

Collin Crowdfund
Duurzaamheidsarrangement
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft sinds 2019 een
financieringsarrangement met Collin Crowdfund voor het financieren
van ondernemers in de kinderopvang, waarbij de risico’s voor
investeerders afgedekt kunnen worden middels een borgstelling. 
Speciaal voor het financieren van investeringen in duurzaamheid is
met Collin Crowdfund een nieuw arrangement ontwikkeld. Denk
hierbij aan investeringen in verduurzaming van je gebouw of
energietransitie.

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/borgstelling
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/bestanden/Borgstellingen/Financieringsarrangement_Collin_Crowdfund.pdf


Leenbedragen vanaf € 25.000 tot en met € 250.000,- met een eenvoudige
organisatiestructuur;
Administratiekosten van 0,07% per maand i.p.v. 0,1% per maand (o.b.v.
het oorspronkelijke leenbedrag, exclusief BTW); 
Standaard succes fee van € 950,- exclusief BTW; 
Een vastgesteld rentepercentage van 6,5% over het uitstaande
leenbedrag. 

Leenbedragen vanaf € 100.000,- tot en met € 250.000 of met een meer
complexe organisatiestructuur;
Administratiekosten van 0,05% per maand i.p.v. 0,07% per maand (o.b.v.
het oorspronkelijke leenbedrag, exclusief BTW); 
Standaard beoordelingskosten van € 350,- exclusief BTW; 
Standaard publicatiekosten van € 850,- exclusief BTW; 
Succesfee van 1,0 % i.p.v. 1,5 % (o.b.v. het volledige leenbedrag, exclusief
BTW); 
Een vastgesteld rentepercentage van 6,5 % over het uitstaande
leenbedrag. 

Collin Direct leningen 

Collin Maatwerk leningen

Contact 
Wil je meer weten over Collin Crowdfund of over de
financieringsmogelijkheden? Neem dan contact op met
info@collincrowdfund.nl, kijk op www.collincrowdfund.nl of bel 085- 401 6546.

Borgstelling
Wil je meer weten over het aanvragen van de Duurzaamheidsborgstelling of
de voorwaarden ? Neem dan contact op met Cora Mastwijk via 06-83251750
of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.

 

DUURZAAMHEIDSARRANGEMENT
COLLIN CROWDFUND



FINANCIERINGSWIJZERPEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER EN COACH

De Groene Agenda
voor vandaag en
morgen!

De Groene Agenda Kinderopvang is ontwikkeld door Waarborgfonds & Kenniscentrum

Kinderopvang in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang,

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders

in de Kinderopvang.

Blijf op de hoogte
Wil je ook op de hoogte blijven van nieuwe kennisitems en activiteiten van de Groene

Agenda Kinderopvang? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Social Media.

https://www.facebook.com/waarborgfondsenkenniscentrumkinderopvang
https://www.linkedin.com/company/18306279/
https://www.instagram.com/waarborgfondskinderopvang
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/nieuws

