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Autodeelsite haalt miljoen op met crowdfunding
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Autodeelplatform SnappCar heeft ruim €1 mln opgehaald aan crowdfunding. Dit heeft het bedrijf
dinsdag laten weten. Het bedrijf is naar eigen zeggen een van de de eerste ondernemingen zonder
beursnotering die meer dan €1 mln aan converteerbare leningen ophaalt van particuliere
investeerders.
SnappCar is een platform waar particulieren auto's van elkaar kunnen huren. Wie een auto heeft die
geregeld stilstaat, kan deze tegen betaling beschikbaar stellen. Andere particulieren kunnen vervolgens
een of meerdere dagen de auto huren, waarbij SnappCar zorgt voor een verzekering. Mocht er iets met
de auto gebeuren, dan dekt de organisatie in principe de schade.
Inmiddels hebben zich meer dan 100.000 particulieren op de website ingeschreven en zijn er 15.000
auto's aangemeld. .Hoe vaak daadwerkelijk een auto wordt verhuurd, maakt het bedrijf niet bekend.
Maar de omzet groeit, zegt medeoprichter Pascal Ontijd. 'Die was €2 mln in 2014 en dit jaar
verwachten we €5 mln te gaan doen.'
Lening converteren naar aandeel
SnappCar haalde de €1 mln in twee delen op. In het voorjaar van 2014 kreeg het bedrijf €560.125 in de
vorm van converteerbare leningen. De afgelopen weken kwamen daar via crowdfundingplatform
Oneplanetcrowd 348 particuliere investeerders bij, met extra leningen ter waarde van €485.750.
Deze eerste groep investeerders heeft met het instappen van investeerder Founders afgelopen april de
kans gekregen om hun lening te converteren naar een aandeel en volgens SnappCar heeft vrijwel
iedereen van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Ook de nieuwe investeerders krijgen, mocht er een
nieuwe, grote investeerder instappen, de kans om hun lening om te zetten naar een aandeel.
SnappCar is in 2012 in Nederland begonnen, en is inmiddels ook actief in Denemarken en Duitsland.
Al kort na de start bleek er een opmerkelijk verschil in de aanbieders. Nederlanders bieden zowel
eenvoudige stadsauto's als dure klassiekers te huur aan.
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