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Douwe Westervaarder, oprichter en directeur van Matching Capital, vindt 

van wel. Matching Capital organiseert financiering voor vastgoedprojecten 
in binnen- en buitenland. Gezamenlijke leningen met een vaste rente, hypo-

thecaire zekerheid met onderpand en onder toezicht AFM. Wij vragen hem 
waarom crowdfunding van vastgoed een goed idee is.

Waarom crowdfunding van vastgoed?

Beleggen is het nieuwe sparen. De spaarrente is zodanig laag, dat je gegaran-

deerd verlies maakt. Na inflatie en vermogensrendementsheffing kom je ne-

gatief uit. Miljoenen particulieren denken na over een beter alternatief. Aan-

delen, valutahandel of crypto’s zijn zeker niet voor iedereen, veruit de meeste 
mensen verliezen er geld mee. 

Vastgoed is van alle tijden. Een aandeel kan naar nul, een pand heeft altijd waar-
de. Probleem is dat het niet makkelijk is om alleen te doen: Waar haal je een paar 
ton vandaan voor een huis of appartement? Hoe regel je beheer en onderhoud? 

De huizenprijzen zijn nu zo hoog dat het risico van waardevermindering groot 
is. De meeste mensen hebben niet het vermogen om mee te doen met grote 
en interessante vastgoedbeleggingen, maar willen wel investeren in vastgoed. 
Dan zeg ik: doe het niet alleen! Investeer samen en pak een aantrekkelijk ren-

dement in de vorm van een hoge vaste rente. 

Crowdfunding van vastgoed is daarom een zeer goed idee als je een voorspel-
baar rendement nastreeft.

Dat is een goed idee voor spaarders en beleggers. Waarom komen project-
ontwikkelaars bij jullie?
Wij krijgen kredietaanvragen van vastgoedondernemingen. De rente bij de 
bank is lager, echter de bank zegt vaak nee. Wij kijken kritisch, selectief en 
onafhankelijk. We leren de kredietvrager goed kennen en beslissen snel of we 
gaan plaatsen. Taco Luiken heeft een belangrijke rol in onze kredietbeoorde-

ling. Hij is mede-directeur met ruim 30 jaar ervaring als accountant, onderne-

mer en ondernemersadviseur. 

Een project dat wij nu bijvoorbeeld funden is de aankoop van een pand met een 
kleine interne verbouwing, met een zorgonderneming als huurder. De bank is 
niet happig op financiering van verbouwing. Wij doen het wel, omdat de nieuwe 
eigenaar zelf fors investeert, er is een gezond huurrendement en een professi-
onele huurder voor lange termijn. Alles bij elkaar veel zekerheid en 7% rente.

Is Crowdfunding veilig?

In het uiterste geval dat rente of aflossing niet worden betaald, legt Stichting 
Matching Capital Zekerheid beslag op het vastgoed (het onderpand). Uit de 
verkoopopbrengst worden de deelnemers betaald. Wij kijken vooraf naar de 
verkoopbaarheid en waarde van het onderpand.

Crowdfunding van vastgoed: is dit voor iedereen?

Niet voor iedereen. Daarom hebben wij een gratis test.

Doe de test Samen investeren in vastgoed: iets voor mij?  

op www.matchingcapital.com

Vastgoedfinanciering via Crowdfunding, een goed idee?
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