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“Dankzij The Dutch Deal kon ik mijn
project financieren. Het geeft me een
goed gevoel dat zoveel investeerders
vertrouwen hebben in mijn
onderneming.”

WELKOM BIJ THE DUTCH DEAL

JOUW PROJECT OP THE DUTCH DEAL

The Dutch Deal is de crowdfunding website van ondernemend

Je bent een bestaande ondernemer die al twee jaar of langer

Nederland. Het online platform dat ondernemers en

succesvol zaken doet, of je bent een startup met een geweldig

investeerders samen brengt. Crowdfunding is een andere

idee en krijgt begeleiding van een bedrijfsadviseur. De

manier van denken. Geen ver-van-je-bed procedures en

bedrijfsadviseur helpt je bij het formuleren en optimaal

aanvragen, maar dichtbij en eigen. Crowdfunding geeft meer

presenteren van jouw project. Voor de benodigde financiering

voldoening doordat investeerders direct betrokken zijn bij

kies je voor de crowdfunding website van ondernemend

jouw project en jouw onderneming. Letterlijk, want zij zijn een

Nederland. Het team van The Dutch Deal screent jouw project

onderdeel van je ‘crowd’. Je belangrijkste ambassadeurs.

op finance, commercie en risicomanagement. Dan publiceert
The Dutch Deal je project en ga jij aan de slag om de crowd te

The Dutch Deal maakt gebruik van slimme software waardoor

activeren. Maak je project tastbaar met filmpjes, updates en

ondernemingen zich zo efficiënt maar ook zo optimaal mogelijk

creatieve ‘beloningen’.

kunnen presenteren.

EENVOUDIG
Al bij een benodigde financiering van € 5.000 euro kunnen

Bij The Dutch Deal kunnen ondernemers met een fundingsvraag

ondernemers zich registreren voor de presentatie van een

van € 5.000,- of meer hun project presenteren. Je maakt een

project op The Dutch Deal.nl.

account aan en regelt je campagne vanuit één profiel. De
hoogte van de rente wordt bepaald door je risicoprofiel. Hoe
hoger het risicoprofiel, hoe hoger de rente. Heb je 100% van
het gestelde bedrag binnen? Dan is jouw campagne geslaagd
en ontvang je het bedrag. Nu kun je starten met je project. Je
betaalt jouw investeerders maandelijks met rente terug.

GEMAK
Onze gebruiksvriendelijke software zorgt ervoor dat de
fundingaanvraag gemakkelijk verloopt. Via je dashboard kun je
eenvoudig je persoonlijke adviseurs betrekken bij het aanmaken

“Aan de slag met
crowdfunding?
Test de
slagingskans van
jouw pitch op
thedutchdeal.nl”

van een financieringsaanvraag. Samen met hen beantwoord
je vragen over toekomstvooruitzichten, eventuele risico’s en je
liquiditeitsprognose.

Daarnaast ondersteunt onze software je zoveel mogelijk op
marketinggebied. We verwijzen je door naar de juiste personen
voor het maken van een videopitch. En herinneren je regelmatig
aan het informeren van je crowd. Zo houd je de investeerders
betrokken bij je bedrijf en je product. Dat is belangrijk, voor dit
project én voor je toekomstige ideeën.

BETROUWBAAR

WAAROM CROWDFUNDING

The Dutch Deal begrijpt dat je zoekt naar een betrouwbare

Crowdfunding richt zich op ondernemers met een innovatief idee

partner om de financiering voor jouw idee goed te regelen. Wij

die geen of onvoldoende startkapitaal hebben. Investeringen in

waarborgen de betrouwbaarheid van het financiële proces door

deze innovaties zijn risicovol, maar nodig om de economie te

onze samenwerking met de gerenommeerde financiële instelling

laten groeien. Toch krijgen deze ondernemers steeds minder

Intersolve. Intersolve EGI verzorgt het complete financiële

vaak een lening van de bank.

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

Bij modern ondernemen horen moderne, alternatieve

garanderen dat alle betalingen, die via het The Dutch Deal

financieringsvormen. Crowdfunding is meer. De ‘fun’ zit letterlijk

platform lopen, veilig en gegarandeerd zijn. Dat geeft financiële

in het woord. Crowdfunding gaat verder dan zoeken naar

rust voor jou en je investeerders.

investeerders voor je project. Het gaat over jouw passie, de
betrokkenheid en het vertrouwen van de investeerder in jouw

Intersolve EGI is een Nederlandse financiële instelling die is

idee. Met crowdfunding van The Dutch Deal beschik je over

gespecialiseerd in diensten op het gebied van betalingsverkeer

een eigentijdse marketingtool en heb je de mogelijkheid om

en elektronisch geld. Intersolve EGI beschikt over een

nieuwe ambassadeurs aan je te binden. Samen werk je aan het

vergunning als Elektronische Geldinstelling en staat onder

realiseren van jouw plannen.

toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

stappenplan
1. Maak een account aan.
2. Bepaal je kans.
3. 	Leg het project voor aan The Dutch Deal.
4. 	Vul je projectprofiel in, alleen of samen met je adviseur.
5. 	Voer campagne.
6. 	Campagne geslaagd? Ontvang het bedrag dat je met hulp van
crowdfunding bij verzameld hebt.
7. Betaal de investeerders maandelijks met rente terug.

Torenallee 20 - 5617 BC Eindhoven
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