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Voor een bedrijf met toekomstplannen is de zoektocht naar financiële middelen vaak 
een bottleneck. Daarnaast is het voor ondernemingen zeer belangrijk om een gezonde 
mix tussen bank- en ‘alternatieve’ financieringen te vinden.

Crowdlending is voor de meeste ondernemingen een mooi alternatief of een 
interessante aanvulling op de traditionele bankfinanciering. Voor de typische  
groeibedrijven waarvan de waarborgen of solvabiliteit hun respectievelijke maximum of 
minimum bij de banken hebben bereikt, betekent crowdlending echter een wereld van 
verschil.  
Maar ook voor gevestigde ondernemingen die hun kredietportefeuille willen  
diversifiëren of op zoek zijn naar een nieuwe manier om hun bedrijf in de kijker te zetten, 
blijft crowdlending een zeer complementaire financiering.

In een TOPIC gaat Bolero Crowdfunding dieper in 
op een specifiek onderwerp zoals de evolutie van 
crowdlending,  de wetgeving rond crowdlending, 
maar we kunnen ook een specifiek project onder de 
loep nemen.
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Elk bedrijf is anders en dus neemt Bolero Crowdfunding ook elk voorgelegd project 
eerst grondig onder de loep. De manier waarop naar een bedrijf gekeken wordt, is 
afhankelijk van de sector, het ‘track record’, de organisatie, het doel van de  
financiering, ...

Net daarom is het zeer moeilijk om in een vast stramien neer te schrijven waaraan een 
project moet voldoen om in aanmerking te komen voor crowdlending.  
Toch kunnen we voor typische ondernemingen de volgende leidraad meegeven:

• Enkel volgende vennootschapsvormen worden aanvaard: CV(BA), BV(BA), NV.
• Een absoluut minimum van twee jaar activiteit is een must.
• De aanwezigheid van een negatief eigen vermogen is een blokkerende factor.
• Een minimum aan eigen inbreng van de stakeholders is gewenst, af te  

stemmen per project.
• Achterstallen bij een van de belastingdepartementen wegen negatief door.
• De toekomstige terugbetaling van de obligatie moet cijfermatig goed onderbouwd 

worden. 

Voor vastgoed gelden niet alleen bovenstaande criteria, maar moet er op projectbasis 
ook aangetoond kunnen worden dat de vastgoedtransactie rendabel is.

Hoe gaat Bolero Crowdfunding dan precies te werk?

 
Eerst is er een verkennend gesprek om kennis te maken met het bedrijf.  
Daarna levert de onderneming heel wat informatie aan en start een grondige analyse 
door het Bolero Crowdfunding-team.  
Wordt het bedrijf als crowdlendingwaardig beoordeeld? Dan kan de emittent beginnen 
met het invullen van de campagne.  
Let wel: een ‘go’ vanwege Bolero Crowdfunding om gebruik te maken van het platform, 
kan nooit als garantie gezien worden dat een bedrijf ook effectief zijn schulden in de 
toekomst zal kunnen aflossen.

Hoe selecteert Bolero Crowdfunding een 
crowdlendingproject?
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Maar hoe kan u investeren in crowdlending?

Bent u nieuw op Bolero Crowdfunding en wilt u aan de slag als investeerder?  
Lees dan hier hoe u een ‘crowdlender’ kan worden.

Stap 1 - Uw account aanmaken 
 
Creëer uw persoonlijke account en kies een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Als 
investeerder op Bolero Crowdfunding maakt u dan deel uit van onze exclusieve ‘investor 
community’. Vergeet niet om de algemene voorwaarden van Bolero Crowdfunding te 
aanvaarden! Bewaar goed uw inloggegevens, want die heeft u nodig om te kunnen 
investeren. 
 
>> Word nu gratis lid op Bolero-Crowdfunding.be

Vanaf nu ontvangt u ook regelmatig updates over nieuwe investeringsopportuniteiten 
via e-mail.

Stap 2 - Uw persoonlijke gegevens

Als u voor het eerst via Bolero Crowdfunding investeert, vragen we u ons bijkomende 
persoonlijke gegevens door te geven via uw elektronische identiteitskaart, zoals uw 
officiële naam, geboortedatum, adres, ... 
U kan ons op twee manieren deze gegevens bezorgen:

• U kan gebruik maken van uw elektronische identiteitskaartlezer (eID)

• Of u kan ook een leesbare recto-versokopie van uw identiteitskaart doorsturen naar 
administratie@bolero-crowdfunding.be

Stap 3 - Beleggingskennis- en ervaringstest

Voordat u uw eerste investering doet, zal u ook de zogenaamde appropriatenesstest of 
beleggingskennis- en ervaringstest moeten invullen. Dat is een vragenlijst voor beleg-
gers waarmee Bolero Crowdfunding kan beoordelen of de investeringsopportuniteiten 
die het platform biedt, geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring met 
beleggen in start-ups, kmo’s en groeibedrijven.
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Stap 4 - Investeer!

Alles is in orde. U kan nu investeren in het crowdlendingproject van uw keuze. Lees 
telkens goed de details van de campagne of de bijhorende informatienota (indien 
aanwezig).  
 
Investeren is heel simpel:

1. Surf naar www.bolero-crowdfunding.be

2. Klik op de campagne van uw keuze

3. Kies het bedrag dat u wil investeren

4. Klik op investeren en volg de verschillende stappen...

Uit ervaring weten we dat de nieuwe obligatieleningen die we lanceren op Bolero 
Crowdfunding op veel interesse kunnen rekenen van onze investeerders. 
Het maximum doelbedrag wordt al in amper enkele uren of soms zelf in een paar 
minuten opgehaald. 

Veel succes!
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Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is van algemene 
aard en heeft een uitsluitend educatief karakter.

Deze publicatie kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Hoogstens kan 
deze publicatie worden beschouwd als een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming die gratis ter 
beschikking wordt gesteld van het publiek.  Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd 
als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, 
herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep 
gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze 
publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet 
gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de 
marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het 
gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens 
vermeld in deze publicatie.

KBC Bank NV – onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België 
(NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)-– www.kbc.com. 

Verantwoordelijke uitgever: Bolero Crowdfunding|KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel - 
België.
BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel.


