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PERSBERICHT 

 

Antwerpen/Schiedam, 08 januari 2015, 7u30 CET (EMBARGO) 

Itho Daalderop en Klimaatgarant fuseren en versterken zo hun 
positie als marktleider op het gebied van energie-efficiënte 
totaaloplossingen voor de residentiële HVAC-markt in de Benelux 
 
Gimv verwerft een meerderheidsbelang naast het management van 
de nieuwe fusiegroep 

Gimv neemt samen met het management de aandelen over van zowel Itho Daalderop als 

Klimaatgarant. Itho Daalderop was sinds 2010 in handen van Bencis. Wim van den Bogerd, huidig 

CEO van Klimaatgarant, wordt CEO van de nieuwe combinatie. Het betreft een van de grotere 

investeringen van Gimv in Nederland. 

 

De afgelopen en komende jaren worden gekenmerkt door een groeiend klimaatbewustzijn. In de 

bouwsector komt dit tot uiting in steeds strenger wordende energieprestatienormen (EPC) voor 

nieuwbouw, en een trend naar meer duurzame renovatie. Daarnaast stelt de markt steeds strengere eisen 

aan het binnenklimaat van een woning in termen van comfort en gezondheid. Bovendien wil de markt dat 

aanbieders verder gaan dan het leveren van producten, maar vooral de energieprestaties langdurig 

garanderen. 

 

Itho-Daalderop en Klimaatgarant werken al geruime tijd samen en hebben een duidelijk antwoord 

gevonden op de vraag naar prestatiegaranties zoals deze ook zal worden vastgelegd in de wet 

Energieprestatievergoeding. Door jarenlange monitoring van 6.500 woningen is unieke kennis ontwikkeld 

die gebruikt wordt voor de verbetering van prestaties van producten en diensten in de renovatie- en 

nieuwbouwmarkt. 

 

Itho Daalderop (www.ithodaalderop.nl) ontwikkelt, fabriceert en verkoopt innovatieve verwarmings-, 

tapwater-, ventilatie-, en regeltechniekoplossingen. Het gamma omvat o.a. CV-ketels, warmtepompen, 

(zonne)boilers, keukenboilers en ventilatiesystemen De onderneming is over de jaren uitgegroeid tot een 

grote speler in de Benelux op het gebied van HVAC
1
-producten voor de residentiële markt. Samen zorgen 

deze producten voor totaalsystemen die energieneutraal wonen mogelijk maken. 

                                                           

 
1
 HVAC: Heating, Ventilation en AirConditioning. 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.ithodaalderop.nl/


  

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

 

Klimaatgarant (www.klimaatgarant.nl) ontwikkelt energie neutrale woningprojecten voor gemeenten, 

projectontwikkelaars en woningcorporaties. Hun aanpak bestaat erin het energieverbruik zoveel mogelijk 

te beperken en vervolgens de energiebehoefte zo duurzaam mogelijk in te vullen. Het concrete doel is een 

energieneutrale woning. Bewoners krijgen gedurende 25 jaar de garantie dat hun woning ook effectief 

geen energie verbruikt. Het klimaatsysteem van Klimaatgarant is gebaseerd op warmte- en koude opslag, 

optimale isolatie en ventilatie. Het geheel wordt gevoed door zonne-energie. Dit jaar won Klimaatgarant 

nog de Hart-Hoofdprijs van Triodos Bank, die hiermee de aandacht wil vestigen op ondernemers die 

gezien kunnen worden als duurzame voorlopers in hun sector. 

 

De unieke combinatie van Itho Daalderop en Klimaatgarant is uitstekend geplaatst om zowel op de 

renovatiemarkt als op de nieuwbouwmarkt een toonaangevende rol te spelen als aanbieder van 

totaaloplossingen. Beide bedrijven realiseerden in 2015 een gecombineerde omzet van circa 78 miljoen 

euro, maar hebben de ambitie om dit tegen 2021 te verdubbelen. De fusiegroep zal worden geleid door 

Wim van den Bogerd, medeoprichter en directeur van klimaatgarant en voormalig CEO van Itho. 

 

Met deze groeikapitaalinvestering verwerft Gimv een meerderheidsbelang naast het management van de 

nieuwgevormde combinatie. Voor Gimv is dit een mooie aanvulling op de bestaande portefeuille van het 

Sustainable Cities platform, dat ook participeert in o.a. Brakel, ARS, Well Services Group, Itineris en 

Lampiris.  

 

Wim van den Bogerd licht toe: “Het hele team is enthousiast om twee marktleidende ondernemingen 

samen te voegen tot een zeer sterke combinatie die alles in huis heeft om bewoners van woningen in de 

Benelux naar een energieneutrale en duurzame toekomst te leiden.” 

 

”Na een diepgaande analyse van de markt en de verschillende spelers zien wij in IthoDaalderop en 

Klimaatgarant de juiste combinatie. Deze investering is een voorbeeld van hoe wij als sectorteam 

dealkansen willen creëren en samenwerken met managementteams om de groei en ontwikkeling van 

onze bedrijven te faciliteren”, vult Ivo Vincente, Managing Partner en Head van het Sustainable Cities 

platform van Gimv aan. 

 

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

mededingingsautoriteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.klimaatgarant.nl/
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief co-

investeringspartnerships) aan investeringen in ~50 portefeuillebedrijven. 

 

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 bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) 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: 

 

Laurens Rosenmöller, Principal  Sustainable Cities Gimv 

T +31 70 3 618 618 – laurens.rosenmöller@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

 

Wim van den Bogerd, CEO Itho Daalderop / Klimaatgarant 

T +31 180 744 477 – wvdbogerd@klimaatgarant.nl 

 

http://www.ithodaalderop.be/
http://eerb.nl/
http://www.gimv.com/
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