
Leon Veltman

“Door middel van crowdfunding konden we 
een tweetal innovaties van ons 

productieproces realiseren. Dit leverde een 
verhoogde methaanproductie en verlaagde 

CO2 uitstoot op.”

Ids Schaap‘’ “De crowdfunding was voor ons het laatste 
puzzelstukje om onze financiering compleet te 
maken en heeft zeer positief bijgedragen aan 

het draagvlak voor ons bedrijf in de regio.”

Manon ten Dam

‘’
“We zijn overweldigd dat het bedrag al binnen een 

dag is opgehaald! Transparantie van boer tot 
eindproduct en betrokkenheid van de klanten bij 
onze producten vinden wij belangrijk. Met deze 

campagne hebben we het voor iedereen mogelijk 
gemaakt om bij te dragen aan onze groei. 

Peters Biogas Agradu Aurora Kaas

Klaas de Lange
Weerribben Zuivel

“Met behulp van crowdfunding ons werkkapitaal 
verbeteren hierdoor hebben we een betere 

financiële situatie op de lange termijn.”

Financiering voor agrarische bedrijven
Betrek uw omgeving en consumenten bij uw bedrijf d.m.v. Crowdfunding



Crowdfunding kan u helpen bij het financieren van…. bijvoorbeeld:

o Grond aankoop voor extensiveren. Om te voldoen aan maatschappelijke wens voor grondgebondenheid en vermindering ammoniakdepositie kan 
extensiveren van uw melkveehouderij een interessant toekomstperspectief bieden. Met name in de buurt van natuurgebieden. 

o Overbruggingsfinanciering voor omschakeling naar biologische teelt of veehouderij. Wilt u omschakelen naar biologische bedrijfsvoering? Dan 
maakt u eerst kosten, voordat u een meerprijs ontvangt voor uw producten. Crowdfunding kan helpen om het eigen vermogen aan te vullen bij een 
banklening. En u bouwt meteen een betrokken klantenkring op. 

o Start of uitbreiding eigen verwerking van agrarische producten. Oneplanetcrowd helpt u met financiering en klantenbinding. 

o Ontwikkeling van een onkruidrobot voor uw teelt. Robotisering als oplossing voor arbeidstekort en wegvallen van onkruidverdelgers. Eventueel 
ondergebracht in een separate B.V voor lease/verhuur van de machine.

o Ook herfinanciering van al ingebracht Eigen Vermogen leent zich uitstekend voor crowdfinanciering

o Oneplanetcrowd staat open voor het bespreken van financiering van uw eigen duurzame ondernemingsplannen!

o Oneplanetcrowd heeft ruime ervaring met het voeren van financieringscampagnes ter bevordering van draagvlak bij bouw van o.a. bio-
vergistingsinstallaties, windturbines en zonneweides.

o Met een lokale publieke campagne worden burgers geïnformeerd en betrokken bij het initiatief. Zo geeft u invulling aan de inmiddels verplicht 
gestelde burgerparticpatie bij hernieuwbare energieprojecten. 

o “Lokaal” kan zijn: een straat; één of meerdere postcodes; het naastgelegen dorp; consumenten in heel Nederland. Desgewenst in opeenvolgende 
fases

o Omwonenden krijgen de mogelijkheid mee te doen èn te profiteren van het initiatief: Enthousiaste ambassadeurs voor uw bedrijf
Weerstand wordt omgezet in draagvlak: Van “Not in My Backyard!” naar: “Please in my backyard!”

Betrekken geeft draagvlak: bijvoorbeeld  duurzame energieprojecten

Omschakelen

Zonneweide

Onkruidrobot

Grond



Together
we fund 
the future

o Oneplanetcrowd is het grootste crowdfundingplatform voor initiatiefnemers met duurzame of maatschappelijke ambities. De investeerders op het 
platform zijn geïnteresseerd in financieel rendement én maatschappelijke impact. 

o Oneplanetcrowd helpt agrariërs met verschillende financieringsvraagstukken door het verstrekken van een (achtergestelde) lening

o Unieke propositie voor initiatiefnemers op zoek naar geld, én betrokkenheid van omwonenden of afnemers van uw product. Financiering via 
Oneplanetcrowd biedt meer dan geld alleen: doordat mensen investeren in uw bedrijf voelen zij zich betrokken. 

o Crowdfunding via Oneplanetcrowd biedt de volgende voordelen:
o Promotie van uw producten
o Lokaal draagvlak bij de uitbreiding / opschaling van uw productie 
o Betrokkenheid bij verduurzaming van uw boerenbedrijf

o De investmentspecialisten van Oneplanetcrowd denken mee over de financiering, de marketingspecialisten over de crowdfundingcampagne. We 
hebben ruime sectorkennis en ervaring in huis om aan uw financieringsvraag te voldoen

o Opgericht in 2012 door duurzaam investeringsbedrijf Start Green Capital (beheerder van o.m. de fondsen EFO, PDENH en Borski)

o Oneplanetcrowd is het eerste platform dat met de crowd investeert in duurzame- en maatschappelijke impact projecten

o Partners zijn o.a. ASN Bank, Rabobank, Oost NL, Triodos en regionale energiefondsen en ontwikkelingsmaatschappijen

o Meer dan 275 financieringen gerealiseerd met een crowd van meer dan 30.000 particuliere investeerders

o Financieringen vanaf € 100 duizend en voor meer dan € 10 miljoen (vanaf € 4.9 miljoen met AFM goedgekeurde prospectus)

o Oneplanetcrowd is gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft een Mifid vergunning, is B-Corp gecertificeerd en lid van 
branchevereniging Nederland Crowdfunding en European Crowdfunding Network.

Track record

Wie is Oneplanetcrowd?                     



Hoe gaat een crowdfundingcampagne met Oneplanetcrowd?

Kenmerken achtergestelde lening voor uw project
o Achtergestelde lening vanaf € 100.000 

o Senioriteit: achtergesteld aan bankfinanciering

o Bank accepteert deze lening als aanvulling op het Eigen Vermogen (“garantiekapitaal”)

o Herfinanciering van eerder ingebracht Eigen Vermogen is mogelijk

o Rente: 4% - 7% 

o Looptijd: 12  jaar of korter. Aflossingsvrije periode mogelijk

Oriënterend 
gesprek

Analyse 
Voorbereiding 

campagne
GO LIVE! 

Uitbetaling & 
naleving

Praktische tips en begeleiding. 
Optioneel: lokale 
omgevingscampagne, incl. 
informatiebijeenkomst etc.

Analyse door ervaren
businessanalisten, constructieve 
feedback, structurering van de 
financiering

Marketing professional 
ondersteunt tijdens campagne. 
Toegang tot crowd

Campagne evaluatie
Directe toegang tot alle 
investeerders
Ondersteuning & nazorg

Oneplanetcrowd
biedt in overleg:

Na het oriënterend gesprek volgt 
direct een indicatief-
financieringsvoorstel

Gemiddelde doorlooptijd 10-12 wekenHet proces van uw crowdfundingcampagne



www.oneplanetcrowd.com |  info@oneplanetcrowd.nl |  020 568 2070


