Investeer
in ondernemend
Nederland

“Via The Dutch Deal investeer
ik in de Nederlandse ondernemers
van de toekomst. Geen tussenpersonen,
banken of verborgen kosten. Wel
direct contact én de beste deal.”

WELKOM BIJ THE DUTCH DEAL

INVESTEREN VIA THE DUTCH DEAL

The Dutch Deal is de crowdfunding website van ondernemend

Een bestaande ondernemer legt zijn project voor aan The Dutch

Nederland. Het online platform dat ondernemers en

Deal. Komt het project door de uitgebreide screening op

investeerders samen brengt. Crowdfunding is een andere

finance, commercie en risicomanagement, dan legt The Dutch

manier van denken. Geen ver-van-uw-bed investeringen,

Deal het project aan u voor. Vanuit uw persoonlijke dashboard

maar dichtbij en eigen. Crowdfunding geeft meer inzicht in het

bepaalt u in welke bedrijven u investeert en hoeveel.

rendement van uw investering doordat u direct betrokken bent

Via uw eigen account blijft u op de hoogte van de vorderingen

bij de ondernemer. Letterlijk, want u bent onderdeel van zijn

van elk project. U ziet wat er met de investering gebeurt en

‘crowd’.

hoe hoog het rendement is. Het geïnvesteerde bedrag mét
rente ontvangt u terug in maandelijkse termijnen. Een win-win
situatie.

The Dutch Deal biedt ook startups de kans om funding te
verkrijgen. Belangrijke voorwaarde is dat deze startende
bedrijven begeleid worden door een adviseur of intermediair, die
door The Dutch Deal is goedgekeurd. Hiermee willen wij het
investeringsrisico in startups zoveel mogelijk beperken.

EENVOUDIG
Bij The Dutch Deal kunnen investeerders direct aan de slag. U
kunt al vanaf € 25,- investeren. U maakt een account aan en
regelt alle investeringen vanuit uw dashboard. Hier ziet u in één
oogopslag welke investeringen u gedaan heeft en wat de status
van uw investeringen is. Ook leest u over de voortgang van

“Een
crowdfunding
campagne
slaagt meestal
tussen de 60
en 90 dagen.”

projecten waarbij u betrokken bent.

De ondernemer ontvangt het geld pas als 100% van het
bedrag binnen is. Wordt het startbedrag niet behaald, dan krijgt
u uw investering terug. Zo bepaalt u samen met de andere
investeerders welke projecten geloofwaardig zijn. Goed voor het
Nederlandse bedrijfsleven, goed voor u.

BETROUWBAAR

WAAROM CROWDFUNDING

The Dutch Deal begrijpt dat u zoekt naar een betrouwbare

Crowdfunding richt zich op ondernemers met een innovatief idee

partner voor uw investeringen. Wij waarborgen de

die geen of onvoldoende kapitaal hebben. Investeringen in deze

betrouwbaarheid van het financiële proces door onze

innovaties zijn risicovol, maar nodig om de economie te laten

samenwerking met de gerenommeerde financiële instelling

groeien. Toch krijgen deze ondernemers steeds minder vaak

Intersolve EGI. Intersolve EGI verzorgt het complete financiële

een lening van de bank.

proces voor The Dutch Deal en beheert de gelden binnen een
stichting Derdengelden. Hierdoor kunnen wij al onze gebruikers

Crowdfunding is een moderne, alternatieve manier van

garanderen dat alle betalingen, die via het The Dutch Deal

financiering. Het is een kans om te investeren in goede

platform lopen, veilig en gegarandeerd zijn.

ondernemersideeën. Maar crowdfunding gaat verder dan
investeren in projecten. De ‘fun’ zit letterlijk in het woord. Het

Intersolve EGI is een Nederlandse financiële instelling die is

gaat over de passie van een ondernemer, uw betrokkenheid en

gespecialiseerd in diensten op het gebied van betalingsverkeer

vertrouwen in zijn idee. Het gaat over samenwerken met een

en elektronisch geld. Intersolve EGI beschikt over een

aantrekkelijke rente bovenop de investering die u maakt.

vergunning als Elektronische Geldinstelling en staat onder
toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

stappenplan
1. De ondernemer legt een project voor aan The Dutch Deal.
2.	The Dutch Deal toetst op kredietwaardigheid en risico.
3.	The Dutch Deal plaatst de aanvraag.
4. De ondernemer promoot zijn project.
5.	Investeerders maken geld over.
6.	Volledige bedrag behaald? De ondernemer ontvangt het geld.
7. De ondernemer betaalt maandelijks met rente terug.
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