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Antwerpen (BE) / Schiedam (NL) , 2 december 2020, 7u30 CET (EMBARGO)  

 

Gimv verkoopt Itho Daalderop-Climate for Life - marktleider in 

duurzame totaaloplossingen voor energieneutraal wonen in de 

Benelux - aan Parcom 
 

Producent Itho Daalderop en dienstverlener Klimaatgarant kondigen vandaag een belangrijke stap in hun 

ontwikkeling aan. Gimv verkoopt haar meerderheidsbelang in de Climate for Life Holding, de fusiepartner 

boven de voornoemde partijen, aan Parcom.  

Na een sterk groeipad, met onder meer een verdubbeling van de omzet sinds intrede, gaat Itho 

Daalderop/Klimaatgarant een nieuwe fase in. Bas Korte blijft aan boord als CEO van de groep.  

 

In de bouwsector komt het groeiende klimaatbewustzijn tot uiting in strengere energieprestatienormen (EPC) voor 

nieuwbouw en duurzame renovaties. Ook comfortabel, gezond en zorgeloos wonen is een belangrijk thema. Itho 

Daalderop-Climate for Life speelt in op het groeipotentieel van deze markt met totaaloplossingen die 

energieneutraal wonen mogelijk maken, zowel voor de renovatie- als de nieuwbouwmarkt.  

 

Itho Daalderop-Climate for Life (cflholding.com) is het resultaat van een fusie tussen Itho Daalderop 

(www.ithodaalderop.nl) en Klimaatgarant (www.klimaatgarant.nl), gefaciliteerd door Gimv. In 2016 verwierf Gimv 

een meerderheidsbelang in de nieuwe fusiegroep, naast het management. Itho Daalderop heeft met duurzame en 

innovatieve verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en thermostaatoplossingen alles in huis voor een comfortabel, 

gezond en energiezuinig binnenklimaat voor iedereen. Klimaatgarant ontwikkelt en realiseert energieneutrale 

woningprojecten voor gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Met deze tandem gaan productie 

en dienstverlening, beide met een sterke focus op duurzaamheid, hand in hand. 

 

Itho Daalderop-CFL is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote speler in de Benelux op het gebied van HVAC 

producten voor de residentiële markt. De groep heeft vandaag een leidende positie in de Nederlandse 

nieuwbouwmarkt en is, vanuit zijn doorgedreven streven naar energieneutraal wonen, een ongeëvenaarde 

voortrekker inzake grondwarmtepompen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door forse investeringen in middelen, 

innovatie en in personeel.  

 

Gedurende de voorbije jaren kon Itho Daalderop-CFL zo een indrukwekkende groei realiseren. Zo kon het sinds 

de intrede van Gimv de omzet verdubbelen en de winstgevendheid drastisch verhogen. Het bedrijf telt actueel 

ongeveer 450 medewerkers en heeft vestigingen in Nederland (Tiel & Schiedam) en in België (Brussel). 

 

Bas Korte, CEO van Itho Daalderop-Climate for Life, verklaart: “In 2015 zagen we na jarenlange intensieve 

samenwerking tussen Klimaatgarant en Itho Daalderop kansen om de transitie richting verduurzaming te 

versnellen. We hebben daartoe een Top 10 prioriteiten plan opgesteld waar een stevige investeringsagenda 

onderdeel van uitmaakte. Daarbij voorzagen we dat de groei voor een belangrijk deel zou voortkomen uit het 

aanbieden van geïntegreerde systemen en concepten met verregaande regie en nemen van 

verantwoordelijkheid. Heel anders dus dan traditionele productfabrikanten. Bij Gimv vonden we direct begrip, 

geloof en enthousiasme voor dit plan. De groei en verandering die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt is 

mede mogelijk gemaakt doordat Gimv naast een betrouwbaar sponsor ook een enthousiast supporter is 

gebleken. Dat heeft het management in het waarmaken van de plannen zeker geholpen.” 

 

http://cflholding.com/
http://www.ithodaalderop.nl/
http://www.klimaatgarant.nl/
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Rombout Poos, Partner in het Sustainable Cities platform van Gimv, over dit groeiverhaal : “Gimv is trots dat 

het CFL de afgelopen jaren kon ondersteunen bij de verdere expansie door middel van investeringen in mensen, 

assets, innovatie en de uitbouw van integrale, duurzame HVAC oplossingen voor woningen. Het 

managementteam heeft een fantastische prestatie geleverd en de onderneming zal verder groeien op basis van 

de voortgaande verduurzamingstrend van woningen.” 

 

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring door de 

mededingingsautoriteiten. Deze transactie, die de exit van de grootste participatie op de balans van Gimv 

vertegenwoordigt, heeft een positieve impact van ongeveer 20 miljoen euro op de netto-actiefwaarde van Gimv 

per 30 september 2020. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een 

omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen.  

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected 

Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de 

thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Rombout Poos, Partner in Gimv’s Sustainable Cities team 
T +31 70 3 618 607 – rombout.poos@gimv.com 

Erik Mampaey, Managing Partner – Head Sustainable Cities  
T +32 3 290 21 65 – erik.mampaey@gimv.com 
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