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Oneplanetcrowd: eerste Nederlandse crowdfundingplatform over de grens
Internationale groei voor duurzame crowdfunding
De nieuwe internationale website van Oneplanetcrowd, het grootste duurzame crowdfundingplatform
van Europa, is een feit. Oneplanetcrowd is het eerste crowdfundingplatform dat zowel in Nederland
als Duitsland actief is én meertaligheid biedt, zodat ondernemers parallel in beide landen en talen
campagne kunnen voeren. Daarnaast biedt het vernieuwde platform ook in beide landen lokale
betalingsmogelijkheden aan.
3,5 gerealiseerde financiering Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd realiseerde sinds de start in 2012 meer dan 3,5 miljoen euro met ruim 12.000
investeerders voor 65 duurzame en sociale ondernemers. Met de uitbreiding naar de Duitse markt,
zet zij de eerste stap naar internationale uitbreiding. Ook het toevoegen van de Engelse taal aan het
platform staat voor begin volgend jaar op de planning, zodat de website drietalig wordt. Maarten de
Jong, managing director van Oneplanetcrowd: “Wij willen Europa veroveren met duurzame
crowdfunding, wij zien namelijk dat mensen het verschil willen maken me hun geld. Via ons platform
creëer je impact mét rendement.” Oneplanetcrowd is nu in Nederland actief met een flexibel
financieringsmodel: ondernemers kunnen een crowdfundingcampagne voeren met behulp van
voorverkoop of donaties, leningen en converteerbare leningen. Recentelijk zijn ze gestart met het
voorverkoop en donatie-model in Duitsland. In de tweede helft van 2015 zullen ze ook in Duitsland
starten met crowdfunding via leningen, zodat ook daar het flexibele financieringsmodel door
ondernemers optimaal benut kan worden.
Eerste Duitse project succes
Het Duitse crowdfundingproject Chocqlate heeft haar doelbedrag al bereikt. De ondernemers achter
Chocqlate bieden een pakket aan waarmee je je eigen – eerlijke – chocoladerepen kunt maken.
Enkele tientallen Nederlanders investeerden reeds in dit Duitse project. “Ons eerste voorbeeld van
cross-border crowdfunding, daar zijn we trots op!,” aldus Maarten de Jong.
Flexibele financieringsvorm
Een van de meest opvallende veranderingen op de nieuwe website, is dat crowdfunders nu kunnen
filteren op financieringsvorm. Investeerders die geïnteresseerd zijn in een financieel rendement
kunnen nu gemakkelijk de ondernemers vinden die leningen en converteerbare leningen aanbieden,
terwijl anderen gemakkelijk naar de campagnes navigeren waar ondernemers innovatieve producten
in de voorverkoop aanbieden. Verder is het voor ondernemers nu mogelijk zelf hun project online te
zetten via de eenvoudige en intuïtieve ‘wizard’.
Voor de Website in het Nederlands, ga naar: www.oneplanetcrowd.com/nl en voor Duits:
www.oneplanetcrowd.com/de
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