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FAQ
Algemene vragen over Crowdlease®
Wat is crowdfunding?
Bij crowdfunding financiert de menigte het beoogde doel. Een onafhankelijk alternatief dat al geruime
tijd bestaat en sinds de economische crisis volkomen toegankelijk en zelfs trending is.

Wat is lease?
Lease is de financieringsvorm waarbij de kredietverstrekker (lessor), bedrijfsmiddelen financiert en
deze ter beschikking stelt aan de kredietnemer (lessee).

Wat is Crowdlease®?
Crowdlease® is het leasen van een bedrijfsmiddel dat gefinancierd wordt door de crowd. Leasen via
crowdfunding.

Wie is de crowd bij Crowdlease®?
Iedereen kan de crowd zijn. Zowel private investeerders als professionele partijen hebben de
mogelijkheid om in een project te investeren.

Wat gebeurt er als het doelbedrag is behaald?
Zodra het doelbedrag van het Crowdlease® project is behaald, leaset het bedrijf de bedrijfsmiddelen
van de investeerders tegen een vooraf vastgestelde aflossing en rente voor een vooraf vastgestelde
periode. Investeerders ontvangen gedurende die periode maandelijks aflossing plus rente op hun deel
van de financiering.

Wie is bij Crowdlease® de eigenaar van het bedrijfsmiddel?
Omdat het een financial Lease betreft is de leningnemer (lessee) is juridisch en economisch eigenaar
van het bedrijfsmiddel gedurende de looptijd en daarna. De ondernemer geeft als zekerheid ter
nakoming van de leaseverplichtingen het eerste pandrecht op het bedrijfsmiddel af aan de
investeerders.

Wat betekent ®-teken achter Crowdlease®?
Crowdlease® is een geregistreerde merknaam. yes-man.nl heeft Crowdlease® geregistreerd als
merknaam in het BBIE merkenregister. Dat betekent dat uitsluitend yes-man.nl het merk Crowdlease®
mag gebruiken en dat derden voor het voeren van het merk hiervoor toestemming moeten vragen
aan yes-man.nl.
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Vragen van ondernemers
Waarom zou ik kiezen voor yes-man.nl en niet voor een ander crowdfunding platform?
yes-man.nl weet alles over het slim financieren van bedrijfsmiddelen. Door jarenlange ervaring in de
leasewereld kan yes-man.nl organisaties en bedrijfsmiddelen goed beoordelen op risico’s en
betrouwbaarheid. yes-man.nl biedt naast crowdleasing ook andere oplossingen. Zoals bijvoorbeeld
inzage in machinewaarderingen en systemen om fraude te voorkomen.

Ik heb nog nooit gecrowdfund, is dat een probleem?
Natuurlijk is dat geen probleem! We helpen iedere ondernemer op weg. Daarbij maakt u bij yesman.nl gebruik van een groot investeerdersnetwerk. En we promoten de projecten via Social Media.
Hoe vaker het gedeeld wordt des te sneller raakt het vol. Zelf delen draagt uiteraard bij aan de goede
voortgang van het project.

Welke bedrijfsmiddelen kan ik zoal leasen via Crowdlease bij yes-man.nl?
Bijna alle verplaatsbare bedrijfsmiddelen. Op de site https://www.yes-man.nl/nl/bedrijven staan een
aantal grove categorieën uitgewerkt. Mocht u twijfelen over een aanvraag, neem gerust contact met
ons op.

Vragen van investeerders
Wie kunnen er investeren in Crowdlease®?
Iedereen. Zowel particulieren als professionele investeerders en zakelijke partijen

Wat zijn de voordelen van Crowdlease® voor investeerders?
Zekerheid van bedrijfsmiddel als onderpand
Aantrekkelijk rendement
Specialisme in duurzame bedrijfsmiddelen

Wat zijn de risico’s voor investeerders bij Crowdlease®?
Voor crowdfunding geldt, en dat geldt voor Crowdlease® ook: tegenover het aantrekkelijke rendement
staan ook risico's. Wij doen een uitgebreide kredietwaardigheidscontrole en objectbeoordeling
waarmee we het risico zo goed mogelijk inschatten. Dit komt tot uitdrukking in de risico-score.

Zijn er investeringstips?
Jazeker, het advies is:
Investeer met een verantwoord deel van uw vrije vermogen in crowdfunding.
Verdeel uw inleg in crowdfunding over verschillende projecten.
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Is er een limietbedrag per project voor een investeerder?
De minimale investering in een project is € 250,- en de maximale investering voor één project mag
niet meer dan 49% van het doelbedrag zijn.

Is er een limiet aan het investeren?
Een consument kan maximaal € 80.000,- investeren in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor
zakelijke investeerders geldt dit limiet niet. Wij gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de
risico’s van het investeren via crowdfunding.

yes-man.nl werkt samen met Crowdpartners
Waarom samenwerken met Crowdpartners?
Om u in een betrouwbare en veilige omgeving zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werkt yesman.nl samen met Crowdpartners. Crowdpartners heeft jarenlange ervaring met banksystemen, staat
onder toezicht van de AFM. Samen = sterker. Zo werkt het ook bij Crowdlease®.

Hoe gaat het investeren bij yes-man.nl in zijn werk?
Heel simpel: u opent bij Crowdpartners een investeringsrekening, waarop u het gewenste bedrag stort
waarmee u wenst te investeren. U maakt een selectie uit het aanbod van projecten en u kunt
investeren.
Iedere maand ontvangt u op uw eigen tegenrekening de rente en aflossing.
yes-man.nl regelt i.s.m. Crowdpartners alle benodigde contracten en transacties.

Zijn mijn rekeninggegevens als investeerder veilig?
Ja! En daarbij garanderen wij uw privacy. Uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf.

Hoe veilig is investeren via yes-man/Crowdpartners?
Crowdpartners staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren en zien erop toe dat Crowdpartners
geen misbruik kan maken van uw geld. Crowdpartners B.V. kan geen gebruik maken van het geld dat u
wilt investeren in projecten om andere betalingen te doen. Uw investeringen komen daadwerkelijk
terecht bij de projecten van uw keuze.

Kan ik ook een en/of rekening openen?
Ja, u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.
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Hoe goed zijn mijn gegevens/rekeningen beveiligd?
Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Crowdpartners maakt gebruik van een ITplatform dat onder meer bij banken wordt gebruikt voor het online beschikbaar stellen van hun
rekeningen. Beveiliging van uw gegevens is een belangrijke voorwaarde voor de keuze van dit platform
door Crowdpartners.

Kan ik nog investeren als het doelbedrag is behaald?
Nee, direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten en wordt het geld ter
beschikking gesteld aan de aanvrager.

Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?
U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in
de daarop volgende maand plaats.

Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terug betaald zijn?
Elke lening kent een looptijd en een rentepercentage. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de
gehele lening zijn terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen.
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