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‘�Wij�financierden�
25�miljoen�euro�
in�twee�jaar�met�
een�100�procent�
succesratio’

Investeren in vastgoed zonder zelf maar 
een steen aan te raken? Dat kan bij Max 
Crowdfund, hét internationaal vastgoed 
crowdfunding platform met een honderd 
procent succesratio. CEO Felix Berkhout: 
‘Bij ons beleg je vanuit je luie stoel vanaf 
je laptop, mobiel of iPad en word je binnen 
een uur vastgoedinvesteerder. Je kunt al 
meedoen met een inleg vanaf honderd euro.’

#24/2022 VG VISIE zomEr wonen

Marketingmanager Marc Bakker (l) en CEO Felix Berkhout
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Even terug in de tijd. 
In 2016 plaatste Max 
Property Group het 

eerste Nederlandse vastgoedfonds van € 2,5 miljoen. 
Dat werd snel gevolgd door een Duits vastgoedfonds 
van € 2,5 miljoen, een Engels vastgoedfonds van £ 4,25 
miljoen en een tweede Nederlands vastgoedfonds van 
€ 2,5 miljoen. Toch zat de groep iets niet lekker. De 
vastgoedinvesteringen waren (nog) niet voor iedereen 
toegankelijk. Dat moest anders, dachten de oprichters 
en tevens zeer ervaren vastgoedondernemers. Deze 
‘oude rotten in het vak’ besloten daarom in 2017 iets 
innovatiefs te doen. Zij richtten een internationaal 
vastgoed-crowdfundingplatform op, wat het 
beleggingsproces volledig automatiseerde, transparant 
én voor iedereen toegankelijk maakte. In 2020 was 
Max Crowdfund een feit. Sindsdien gaat het snel, zegt 
Berkhout. In het eerste kwartaal van 2022 hebben wij 
ruim € 10 miljoen opgehaald. Dit laat zien dat er veel 
groei binnen het bedrijf is. ‘Inmiddels financierden 
we zo’n 25 miljoen in twee jaar, met tot op heden een 
honderd procent succesratio, oftewel een nul procent 
default.’

een internationaal online vastgoed crowdfunding 
platform, wat houdt dat precies in?
‘Op ons platform kan iedereen, ondernemer of 

particulier, al vanaf honderd euro in stenen beleggen. Op 
die manier financiert een pool aan investeerders diverse 
vastgoedprojecten. Dat leidt tot een win-winsituatie. De 
financieringsaanvrager ontvangt voldoende kapitaal 
om zijn project te financieren en de klant ontvangt een 
maandelijks rendement.’

Crowdfunding is een steeds groter wordende trend in 
vastgoedland, waarom?  
‘Vastgoed was altijd iets voor de elite. Je moest een 

grote zak geld hebben om een vastgoedproject aan te 
kunnen nemen en een paar ton investeren om daar 
rendement uit te halen. Met crowdfunding verandert 
dat. Het wordt plotseling voor iedereen toegankelijk om 
in vastgoed te investeren. Werkelijk iedereen die een 
zakcentje over heeft, kan bijdragen aan de aankoop en 
renovatie van een pand.’

Max Crowdfund staat bekend als pionier, maar 
langzamerhand komt er steeds meer concurrentie op 
de markt. Hoe blijven jullie je onderscheiden? 
‘Wij ‘spelen’ in een vrij nieuwe markt, dus veel 

concurrentie is er nog niet. Desalniettemin blijven 
wij ons onderscheiden met het hoogste rendement. 
Zo werken we veel met leningen die tien procent 
rendement bieden. Daar brengen wij jaarlijks 1,2 
procent aan kosten voor in rekening, wat resulteert 
in 8,8 procent netto rendement; een bijzonder 
aantrekkelijk rendement. Daarbij worden onze leningen 
altijd gedekt door vastgoed. Zo hebben wij altijd het 
eerste recht op een hypotheek, waardoor we, in een 
worst case scenario, het pand kunnen executeren en 

max Crowdfund

‘ Dat enthousiasmeerde 
99 investeerders 
om een lening van 
€145.200, binnen 
twee minuten tijd(!), te 
financieren’

‘ Wij werken veel met leningen 
die tien procent rendement 
bieden. Daar brengen wij jaarlijks 
1,2 procent aan kosten voor 
in rekening, wat resulteert in 
8,8 procent netto rendement; 
een bijzonder aantrekkelijk 
rendement’

met de opbrengst daarvan de investeerders kunnen 
terugbetalen. Dit is in het verleden nog nooit gebeurd, 
maar die zekerheid bieden we wel. Kortom; wij bieden 
goede zekerheden met mooie rendementen. Dat maakt 
ons uniek.’

In twee jaar tijd financierden jullie reeds 25 miljoen 
euro aan vastgoedprojecten. Bewonderenswaardig, 
wat is het geheim van dat succes?
‘In de afgelopen twee jaar groeiden we enorm hard. 

Onder meer in het aantal investeerders, dat zijn er 
nu een kleine 10.000, maar ook in personeel, waarin 
we van 3 naar 15 groeiden. Die groei danken wij aan 
onze crowdfundingformule. Daarmee trekken we veel 

Felix Berkhout
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tevreden investeerders aan. Zeker in Nederland zie 
je dat er geld in overvloed is. In de coronaperiode kon 
niemand op vakantie, op de spaarrekening brengt geld 
niets op, dus zocht men naar alternatieve manieren 
om geld te investeren. Dat vond men in stenen, al vanaf 
honderd euro, bij Max Crowdfund.’

Je praat veel over investeringen in stenen. Hoe krijgt 
dat vorm in de praktijk? noem eens drie succesvolle 
projecten?

1. Bad Honnef, Duitsland voor €1.300.000
‘Voor de aankoop van een woning in Duitsland 

deed de projectontwikkelaar een aanvraag van 
€1.300.000: de grootste lening die Max Crowdfund 
tot nu toe gefinancierd heeft. De gehele lening is door 
579 investeerders in 11 dagen, 11 uren en 4 minuten 
gefinancierd. De lening is momenteel actief met een 
looptijd van 12 maanden en een rente van elf procent.’

2. 346 investeerders realiseren vrijstaand pand 
in Penkhull 
‘Bluetouch Ventures Ltd is één van de ontwikkelaars 

waar Max Crowdfund het meest mee samenwerkt. 
Voor een groot vrijstaand pand in Penkhull, Stoke-on-
Trent, vroeg de ontwikkelaar een lening van €505.000 
aan. Met dit geld wordt het pand gerenoveerd en 
geconverteerd naar een huis met meerdere bewoners 
(Housing Multiple Occupancy) met zes slaapkamers, om 
het onroerend goed hierna weer door te verkopen. De 
looptijd van deze actieve lening bedraagt acht maanden. 
Samen met de rente van tien procent, overtuigde dit 
346 investeerders om binnen één dag, vijf uur en 56 
minuten, het benodigde bedrag te financieren.’

3.mijn voorganger, mark Lloyd, heeft een groot 
netwerk in het Verenigd Koninkrijk. 
Dit resulteert in een grote hoeveelheid projecten in 

Engeland. De kleinere leningen in het VK worden vaak 
binnen enkele minuten succesvol gevuld. De looptijd 

‘ Vastgoed was altijd 
iets voor de elite. Je 
moest een grote zak 
geld hebben om een 
vastgoedproject aan 
te kunnen nemen 
en een paar ton 
investeren om daar 
rendement uit te halen. 
Met crowdfunding 
verandert dat’

van deze leningen bedraagt vaak 6 tot 12 maanden met 
een jaarlijkse rente van 8 tot 12 procent, aldus Berkhout.

Wat kunnen we in 2022/2023 verwachten van Max 
Crowdfund?
‘De groei die we realiseerden, focuste zich tot op 

heden alleen op de Nederlandse investeerdersmarkt. 
Dit jaar willen we uitbreiden naar het buitenland. 
Zo willen we in november de Europese crowfunding 
licentie behalen, wat het mogelijk maakt om nieuwe 

EEnvoudigE invEstEringEn, gEdEkt 

door vastgoEd

Ben jij op zoek naar een snelle en flexibele 

financiering vanuit een grote groep 

internationale vastgoedinvesteerders? 

of naar internationale vastgoed-

investeringskansen met aantrekkelijke 

rendementen? dan ben je bij Max Crowdfund 

aan het juiste adres. Hier profiteer je van 

eenvoudige, volledig geautomatiseerde 

processen en diensten tegen lage kosten. 

Eenvoudige investeringen, gedekt door 

vastgoed. Flexibele financieringen, om aan 

je persoonlijke vereisten te voldoen. En een 

gebruiksvriendelijk platform in je eigen taal 

met lokale ondersteuning.  

internationale markten te betreden en internationale 
vastgoedprojecten binnen te halen. Voor nu staan 
Engeland en Nieuw-Zeeland op de planning.  

De grote droom? Het grootste crowdfundingplatform 
ter wereld worden, dat internationale leningen 
aanbiedt en het voor investeerders mogelijk maakt om 
in elke vastgoedmarkt te opereren.’

Marc Bakker  


