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Flinders opent nieuw café in Groningen met publiek geld 

 

Sinds april 2013 is Flinders de gelukkige eigenaar van een nieuw café gevestigd in 

Groningen. Wederom ligt de nadruk op lekker eten in een kindvriendelijke omgeving. 

Alle meubels zijn van Flinders en tevens te koop op Flinders.nl. Voor de financiering 

maakte Flinders café gebruik van crowd funding. In een recordtijd van 5 uur werd 

100.000 euro opgehaald.  

 

Bij Flinders café aan de Kruissingel te Groningen eet en drinkt de bezoeker tussen unieke 

design meubels. Alle stoelen, tafels en lampen zijn te koop bij Flinders via Flinders.nl. Ook 

zijn de top-10 woonaccessoires ter plekke te bekijken en te koop. Voor dit café werd 

gekozen voor houten meubels van Hay, tuinmeubels van EMU en de wandverlichting van 

Lightyears. 

 

Het tweede café van Flinders kwam tot stand door crowd funding. “Meer dan tachtig 

particulieren hebben samen 100.000 euro ingelegd,” aldus Matthijs Kanis, directeur van 

Flinders café. De particuliere investeerders krijgen over vijf jaar hun geld terug plus een 

aantrekkelijke rente. In crowd funding-land werd een nieuw record gevestigd. Flinders café 

haalde in vijf uur tijd de benodigde 100.000 euro op. 

 

Over Flinders 

Flinders is een winkel waar consumenten en bedrijven eenvoudig designproducten kunnen 

vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen toegankelijk te maken. Dit 

doet zij online met een webshop en een eigen online magazine, en offline met drie cafés in 

Amsterdam en Groningen. Flinders café is een nieuw concept in de designbranche. Flinders 

is tweemaal op rij door Sanoma verkozen tot de Beste Woonwebshop van Nederland. 

 

- Einde bericht - 
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Website: www.flinders.nl 

 

Voor een interview met de initiatiefnemers of meer informatie over Flinders kunt u contact 

opnemen met: 

http://www.flinders.nl/


Matthijs Kanis, directeur Flinders Café, telefoon: 020 3030630 of email 

matthijs.kanis@flinders.nl 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders Design, telefoon 020 3030 630 of e-mail 

geertjan.smits@flinders.nl 

 

Online persbericht: http://flinders.pressdoc.com/45944-flinders-opent-nieuw-cafe-in-

groningen-met-publiek-geld 
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