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OVER ONS 
 

Crowdfundmarkt richt zich op beleggen en financieren via crowdfunding in Nederland. 

Wij zetten ons in voor een transparante markt voor crowdfunding met financiële 

tegenprestatie en werken volledig zelfstandig en onafhankelijk. 

 

Crowdfundmarkt.nl vernieuwd 

Bezoekers van Crowdfundmarkt zijn op zoek naar actuele projecten in Nederland om in 

te beleggen. Op basis van diverse criteria kan men alle crowdfundingprojecten vinden 

en vergelijken. Na twee jaar trouwe dienst hebben we in 2017 onze website succesvol 

vernieuwd. Voor onze gebruikers heeft dit geleid tot een website die aanzienlijk sneller 

en betrouwbaarder is.  

 

Crowdfundpanel volledig geïntegreerd 

Gebruikers van Crowdfundpanel beheren op één dashboard al hun 

crowdfundingbeleggingen van verschillende crowdfundingplatformen. Crowdfundpanel is 

dit jaar volledig geïntegreerd met Crowdfundmarkt. Dit maakt het voor gebruikers 

mogelijk om via Crowdfundmarkt direct investeringen toe te voegen aan zijn/haar 

persoonlijke Crowdfundpanel dashboard. 

 

Nieuw! Crowdfundscout helpt ondernemers 

In het najaar van 2017 hebben we een nieuwe dienst gelanceerd voor ondernemers op 

zoek naar financiering: Crowdfundscout. Een ‘machine learning’ algoritme op de 

volledige database van Crowdfundmarkt zorgt ervoor dat Crowdfundscout ondernemers 

binnen één minuut advies geeft over hun meest geschikte platform. Op basis van een 

eenvoudige kieswijzer wordt een specifieke financieringsaanvraag vergeleken met de 

historische gegevens van alle crowdfundingplatformen. Op een gedetailleerde 

resultatenpagina ziet de aanvrager direct welk platform het beste bij zijn/haar 

kapitaalbehoefte past en wat de kosten zullen zijn. 

 

Contact 

e: info@crowdfundmarkt.nl  

w:  www.crowdfundmarkt.nl 

  

https://www.crowdfundmarkt.nl/
https://www.crowdfundmarkt.nl/
https://www.crowdfundpanel.com/
https://www.crowdfundscout.com/
mailto:info@crowdfundmarkt.nl
https://www.crowdfundmarkt.nl/
https://www.facebook.com/crowdfundmarkt/
https://twitter.com/crowdfundmarkt
https://www.linkedin.com/company/crowdfundmarkt
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OVER DIT RAPPORT 
 

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de Nederlandse markt van crowdfunding in 

2017 en is opgesteld op basis van de beschikbare projecten in de projectendatabase 

van Crowdfundmarkt. 

 

Crowdfinance 

Crowdfunding met een financiële tegenprestatie wordt ook wel crowdfinance genoemd. 

Wij richten ons op crowdfundingprojecten in de categorieën: leningen, converteerbare 

leningen  en aandelen. Andere vormen van crowdfunding zoals donatie en voorverkoop 

vallen buiten onze scope. 

 

Selectie crowdfundingprojecten 

In dit rapport is de publicatiedatum van de crowdfundingprojecten leidend. Alleen 

projecten die volledig gefund zijn en projecten die op 31 december 2017 nog 

openstonden voor funding zijn meegenomen in dit rapport. Wij richten ons alleen op 

projecten op Nederlands grondgebied. 

 

Selectie crowdfundingplatformen 

Alleen projecten van crowdfundingplatformen die onder toezicht staan van de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) zijn opgenomen in dit rapport. Crowdfundmarkt.nl volgt het 

register crowdfundingplatformen, dat periodiek wordt gepubliceerd door het AFM. 

 

 

Omdat wij ons alleen richten op projecten in Nederland zijn de projecten van het AFM-

geregistreerde crowdfundingplatform Lendahand niet meegenomen. De projecten van 

Lender & Spender (geen details bekend) en ZIB crowdfunding (uitzonderlijk groot 

project) zijn alleen niet meegenomen in de detailoverzichten in hoofdstuk 2 t/m 5.  

 

 

© Copyright Beek & Linden B.V.  

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding gegevens uit 

dit rapport te gebruiken. 

 

https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfundingprojecten
https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfundingplatformen/


CROWDFINANCE 2017   iv 

INHOUDSOPGAVE 

 

OVER ONS ii 

OVER DIT RAPPORT iii 

1 DE MARKT 1 

1.1 Kleinere projecten in 2017 1 

1.2 Durfkapitaal in de lift 1 

1.3 Aangeboden rente op leningen stijgen fors 2 

1.4 Crowdfundingplatformen uitgelicht 3 

2 POPULAIRE BRANCHES 5 

2.1 Relatieve verdeling per branche 5 

2.2 Aangeboden rente op leningen per branche 7 

3 DE ONDERNEMERS 8 

3.1 Relatieve verdeling per rechtsvorm 8 

3.2 Aangeboden rente op leningen per rechtsvorm 10 

3.3 Relatieve verdeling per ontwikkelfase 11 

3.4 Aangeboden rente op leningen per ontwikkelfase 13 

4 INVESTERINGSDOELEN 14 

4.1 Relatieve verdeling per investeringsdoel 14 

4.2 Aangeboden rente op leningen per investeringsdoel 16 

5 GEOGRAFISCHE SPREIDING 17 

5.1 Relatieve verdeling per provincie 17 

5.2 Aangeboden rente op leningen per provincie 19 



CROWDFINANCE 2017   1 

1 DE MARKT 
 

1.1 Kleinere projecten in 2017 

In 2017 zijn het aantal crowdfundingplatformen, de marktomvang en het aantal projecten 

wederom toegenomen. De 50 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen zorgden in 

2017 voor een marktomvang van 182,5 miljoen euro. Deze markt van crowdfinance is 

verdeeld over 1.470 projecten. De gemiddelde omvang per project is gedaald naar 

124.000 euro. 

 

1.2 Durfkapitaal in de lift 

Dit jaar hebben we er voor gekozen om onderscheid te maken tussen leningen en 

durfkapitaal. Onder durfkapitaal verstaan we crowdfunding via aandelen of 

converteerbare leningen. 

 

Net als in 2015 en 2016 domineert crowdfunding via leningen in 2017. Durfkapitaal zit 

echter wel in de lift. 
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1.3 Aangeboden rente op leningen stijgen fors 

In 2017 ligt de gemiddeld aangeboden jaarlijkse rente op 8,5%. Dit was in 2016 7,5% en 

in 2015 7,2%. 

 

De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening komt in 2017 uit op 49 maanden. Dit 

was in 2016 52 maanden en in 2015 53 maanden.  
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1.4 Crowdfundingplatformen uitgelicht 

Dit jaar besteden we ook aandacht aan de individuele crowdfundingplatformen. Een 

klein aantal platformen domineert de markt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren is het aantal AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen sterk 

toegenomen. Afgelopen zomer telde het ‘AFM Register Crowdfundingplatformen’ maar 

liefst 52 platformen. In de laatste update van 2017 op 1 december is dit aantal echter 

gedaald naar 50. 
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Sinds dit jaar richten wij ons met Crowdfundscout ook op ondernemers op zoek naar 

financiering via crowdfunding. De kosten van een crowdfundingcampagne voor een 

ondernemer verschillen sterk per platform.  

 

Onderstaand een overzicht van de kosten per platform voor een financiering van 

€150.000, waarbij vermeld moet worden dat dit zowel de platformen betreft die leningen 

verstrekken als platformen die aandelen uitgeven. Het is belangrijk de platformen 

uiteraard niet alleen op kosten te vergelijken.  

 

 
 
  

https://www.crowdfundscout.com/
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2 POPULAIRE BRANCHES 
 

2.1 Relatieve verdeling per branche 

Net als vorig jaar is meer dan één derde van alle crowdfundingprojecten in 2017  

aangeboden door ondernemers uit de branches Horeca en Dienstverlening.  

 

Opvallend is de sterke afname van de branche Industrie en de sterke toename van de 

branche Bouw. Crowdfinance in de branche Onderwijs blijft het minst populair. 

 

 

 

 

 

 

  



CROWDFINANCE 2017   6 

In 2017 is de totale relatieve omvang financiering in de branche Vastgoed sterk 

toegenomen en in de branches Industrie en Energie en duurzaamheid juist sterk 

afgenomen. Qua gemiddelde omvang per project scoort net als vorig jaar de branche 

Energie en duurzaamheid hoog. Gemiddeld zijn de projecten in 2017 kleiner 

geworden.   
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2.2 Aangeboden rente op leningen per branche  

Bijna in alle branches zijn de aangeboden rentes gestegen. Projecten in de branches 

Bouw, Groothandel, en Onderwijs bieden gemiddeld zelfs meer dan 10% rente op 

crowdfundingleningen.  

 

Ondernemers in de branches Energie en duurzaamheid en Vastgoed bieden in 2017, 

net als in 2016, een relatief lage rente op crowdfundingleningen. 
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3 DE ONDERNEMERS 
 

3.1 Relatieve verdeling per rechtsvorm 

Meer dan 70% van alle ondernemingen die gebruik maakt van crowdfunding heeft een 

Eenmanszaak of Besloten vennootschap als entiteit.  

 

Het aandeel Eenmanszaken is sterk toegenomen en het aandeel Besloten 

vennootschappen sterk afgenomen. 
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Door de combinatie van het grote aantal projecten en de hoge gemiddelde 

projectomvang domineren Besloten Vennootschappen de totale omvang van 

financiering. Projecten van Eenmanszaken blijven relatief klein. 
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3.2 Aangeboden rente op leningen per rechtsvorm 

De aangeboden rentes zijn fors gestegen bij Eenmanszaken en Vennootschap onder 

firma’s op zoek naar financiering via crowdfinance.  

 

Opvallend is dat de gemiddelde aangeboden rente bij Besloten Vennootschappen 

maar licht is gestegen. Particulieren bieden, net als vorig jaar, gemiddeld een lage 

rente. 
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3.3 Relatieve verdeling per ontwikkelfase 

Indien gekeken wordt naar het aantal projecten per ontwikkelfase blijkt dat relatief 

steeds meer ondernemingen die langer dan vijf jaar geleden zijn opgericht (Volwassen) 

crowdfunding inzetten. Het aandeel Start-ups (bestaan niet langer dan twee jaar) neemt 

juist af.  
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Ook in de totale omvang van financiering staan Volwassen ondernemingen boven 

Start-ups. De gemiddelde omvang per project van Start-ups is in 2017 toegenomen. 

Projecten van Volwassen en Groei ondernemingen zijn juist kleiner geworden. 
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3.4 Aangeboden rente op leningen per ontwikkelfase 

De aangeboden rente door Start-ups is relatief laag ten opzicht van ondernemingen die 

al langer bestaan. In tegenstelling tot Volwassen en Groei ondernemingen is bij Start-

ups is de rente nauwelijks toegenomen. 
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4 INVESTERINGSDOELEN 
 

4.1 Relatieve verdeling per investeringsdoel 

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt crowdfinance voor de financiering van 

Werkkapitaal. In één derde van de projecten wordt Objectfinanciering gevraagd. Het 

aandeel Bedrijfsovernames is afgenomen in 2017.  
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Werkkapitaal en Objectfinanciering zijn ook dominant in de totale omvang van 

financiering. Herfinancieringen en Bedrijfsovernames zijn gemiddeld de grootste 

projecten. 
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4.2 Aangeboden rente op leningen per investeringsdoel 

Investeringen in Werkkapitaal scoren relatief hoog met een aangeboden rente van 

gemiddeld 9,4%. 
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5 GEOGRAFISCHE SPREIDING 
 

5.1 Relatieve verdeling per provincie 

Net als in 2015 en 2016 worden in 2017 de meeste projecten aangeboden in Zuid-

Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.  
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De totale omvang van financiering toont een vergelijkbare verdeling over Nederland. 

Projecten in Flevoland zijn opvallend groot. 
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5.2 Aangeboden rente op leningen per provincie 

De gemiddelde rente op crowdfundingleningen ligt in Zeeland duidelijk onder het 

landelijk gemiddelde van 8,5%. In Overijssel en Limburg ligt de aangeboden rente 

gemiddeld boven 9,5%. 
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Crowdfundmarkt, Crowdfundpanel en Crowdfundscout zijn onderdeel van Beek & Linden 

B.V., KvK nummer 63752603. 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen van der Beek     Frank van der Linden 

Co-founder      Co-founder 

t: +31 (0)6 12 67 80 02    t: +31 (0)6 81 92 18 45 
  

https://www.crowdfundmarkt.nl/
https://www.crowdfundpanel.com/
https://www.crowdfundscout.com/
https://nl.linkedin.com/in/jeroenvanderbeek
https://nl.linkedin.com/in/frank-van-der-linden-1980

