Totale
funding

Leendoelen

€94,8m

Zakelijk
€ 85.500,-

Gemiddeld kredietbedrag

€ 700,-

Gemiddelde investering van investeerder

14,7

Gemiddeld aantal investeringen van investeerder

45

Gemiddelde leeftijd van investeerder

81% - 19%

Verhouding man - vrouw

33% Financiering werkkapitaal

Particulier
5% Studie

8% Onroerend goed/
		verbouwing

18% Herfinanciering financiële 		
		 verplichtingen

24% Opstart onderneming

36% Woning

7% Overige bedrijfsmiddelen
1% Transport
2% Zonnepanelen en
		Duurzaamheid
6% Voorraden
19% Overig

2% Consumenten-goederen
12% Vervoer
2% Ziektekosten/Verzorging
13% Zonnepanelen en
		 Duurzaamheid
12% Overig

Totaal gepubliceerde projecten

1.129

Aantal
projecten
succesvol gefund

Aantal
projecten
volledig uitbetaald*

1.095

155

Gemiddeld rendement op jaarbasis
(Gemiddeld bruto rendement over totale portefeuille)

Gemiddeld rendement op jaarbasis na
kosten

* projecten waarbij alle verschuldigde termijnen (aflossing en rente) aan investeerders zijn voldaan

4

Classificatie 1

6

Classificatie 2

7

Classificatie 3

5

Classificatie 4

29

Classificatie 5

16

Classificatie 5s

* Bij stopzetten is gemiddeld 40% van de betaaltermijnen voldaan.

7,37%

(Gemiddeld bruto rendement over totale portefeuille na aftrek van
kosten investering)

Gemiddeld actueel rendement op jaarbasis
na kosten en achterstanden

67 Projecten waarvan de betaling is
stopgezet* naar risicoclassificatie

7,87%

6,48%

(Gemiddeld actueel rendement over totale portefeuille inclusief
projecten waarvan uitbetalingen zijn gestopt. Hierbij is gekeken
naar het totaal bedrag dat tot op heden is voldaan ten opzichte van
wat daadwerkelijk voldaan had moeten worden. Er is geen rekening
gehouden met mogelijke toekomstige verliezen)

Gemiddeld rendement bij 30% recovery via
incassotraject

5,57%

(Door de gerechtsdeurwaarder is aangegeven dat de gemiddelde
recovery rate naar verwachting circa 30% bedraagt. Dit is geen indicatie
voor individuele projecten. Op sommige projecten zal de recovery rate
aanmerkelijk hoger liggen, op andere projecten zal de recovery rate
verwaarloosbaar blijken)

Gemiddeld rendement bij 0% recovery via
incassotraject
(Gemiddeld totaal rendement over de volledige portefeuille waarbij
alle projecten waarvan de uitbetaling is stopgezet volledig zijn
afgeboekt)

4,76%

