
Partner gezocht 
voor Cool Capital 
Partners

PROFIEL Wij zijn op zoek naar iemand met echte 
ondernemerskwaliteiten. Een goede 
dosis ambitie, enthousiasme, creativiteit 
en een aanpakkersmentaliteit zijn nodig 
om dit bedrijf tot een succes maken.

YOUNG venture group



Over de open 
positie

Wij zijn op zoek naar een 

aankomend partner voor 

vastgoedinvesteringsfonds 

Cool Capital Partners. 

Cool Capital Partners 

investeert, exploiteert en 

beheert vastgoed ten 

behoeve van de diverse 

vastgoedfondsen. 

Sector

Real Estate,

Vastgoedfondsen

Website

coolcapitalpartners.nl

Investeerders in de fondsen 

zijn zowel particuliere 

investeerders als family 

offices en ondernemers.

Het bedrijf is opgericht 

door aandeelhouder The 

Young Venture Group 

(TYVG, young.nl). Wij zijn 

ondernemers met brede 

praktijkkennis. Investeren in 

vastgoed en lange termijn 

relaties met onze partners 

is onze corebusiness. 



Ben jij die bevlogen 

ondernemende kandidaat 

die Cool Capital Partners 

naar het volgende niveau 

wil tillen? Cool Capital 

Partners heeft inmiddels 

succesvol een residentieel 

vastgoedfonds opgericht en 

daarnaaast zijn er concrete 

(aankoop)plannen voor de 

oprichting van Cool Student 

Housing Fund (I) & Cool 

Commercial Fund (I).

Onze partners investeren in 

bestaand of nieuw 

ontwikkeld vastgoed, 

waarbij we kijken naar de 

investeringsbehoefte van 

onze (potentiële) 

participanten. Wij hanteren 

hierbij maatschappelijke en 

sociale doelen: wij 

investeren in 

verduurzaming van ons 

vastgoed en in het welzijn 

van onze huurders. 

Momenteel zoeken wij een 
partner die samen met ons 
een succes wil maken van 
Cool Capital Partners.



Wat bieden we jou 
als business 
partner?

Als partner bieden wij 

(door)startkapitaal, een klankboord, 

indien gewenst een kantoorruime in 

Den Haag en een groot netwerk. 

Na een bepaalde periode kan jij als 

ondernemer ook aandeelhouder 

worden. Geen “managing baan” maar 

“skin in the game”. De start van dit 

avontuur kunnen wij financieren net als 

het aantrekken van een team.

Over Young Venture 
Group

“Samen durven
bouwen, dat is waar 
Young Venture Group 
voor staat”.

Young Venture Group (YVG) is een 

ambitieuze allround investeerder met 

meer dan 20 jaar ondernemerservaring. 

YVG participeert in diverse 

ondernemingen die elkaar versterken. 

Wij investeren in vastgoed, financieren 

en adviseren bedrijven en initiëren 

ondernemingen. Een succesvolle 

combinatie van ondernemen en 

investeren. 
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Ons team
YOUNG VENTURE GROUP

Bij Young Venture Group werken daadkrachtige professionals. Mensen die gemotiveerd, leergierig en integer zijn. Die kundig 

zijn en net dat stapje extra willen zetten. Betrokken mensen met een drive en ambitie. Wij hebben ons trackrecord 

opgebouwd door de inzet, deskundigheid en ‘out of the box’ denkers binnen onze organisatie.
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Pitch jouw plan via young.nl/pitch-ccp

Is dit jouw droom?
→

YOUNG venture group

Schroom niet en meld je aan voor dit mooie avontuur. Wij kijken naar verhalen en niet naar cv’s.

We zijn benieuwd hoe jij kunt aangeven op welke manier jij dit project tot een groot succes gaat brengen. Wij faciliteren, 

financieren en adviseren. Maar jij bent degene met het plan, de visie, daadkracht en doorzettingsvermogen. 

In eerste instantie zien we daarom graag in een digitale pitch hoe jij dit project van de grond gaat krijgen. Leef je uit en deel jouw 

visie met ons.

De procudure is te vinden op de bovenstaande website.


