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Van Bergen Tuin- & Parkmachines wordt onderdeel van Reesink
Turfcare
Royal Reesink B.V. en Ard van Bergen hebben een intentieovereenkomst
ondertekend voor een overname van de aandelen van Mechanisatie Van Bergen
B.V. en Bergrent B.V. Hiermee zal Van Bergen Tuin- & Parkmachines onderdeel
worden van divisie Reesink Turfcare. Deze stap past in het streven van Reesink
Turfcare om door intensieve samenwerking met haar dealers, dichter bij de
eindgebruiker te staan. Naar verwachting zal het nieuwe partnership na
afronding van het boekenonderzoek en transactiedocumentatie, in de zomer
van 2021 officieel worden bekrachtigd.
Van Bergen Tuin- & Parkmachines is gevestigd in Haren (Gr) en al jarenlang een succesvol
dealerbedrijf voor Royal Reesink dochters Jean Heybroek en Stierman De Leeuw. Het
bedrijf is al meer dan 60 jaar een begrip in de Tuin- en Parkmachines branche met sterke
merken zoals o.a.Toro, Holder, Kubota, Husqvarna, Stihl, EGO Power+ en Stiga.
De jarenlange samenwerking tussen Reesink Turfcare en Van Bergen krijgt hiermee een
logisch vervolg. Roon Hylkema, divisiedirecteur van Reesink Turfcare: “We zijn er van
overtuigd dat we met deze combinatie van sterke lokale dealer en Reesink Turfcare als
importeur onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Daarnaast zien we mooie kansen
om ook onze merken uit de andere divisies breder onder de aandacht te brengen”.
Ard van Bergen, huidige eigenaar van Van Bergen is blij met deze ontwikkeling: “Reesink
Turfcare en moederbedrijf Royal Reesink brengen ons continuiteit, extra expertise en
ondersteuning om ons verder te ontwikkelen. De ervaren en vertrouwde Van Bergen
medewerkers blijven het aanspreekpunt voor onze klanten”. Ard van Bergen blijft actief
bij het bedrijf en is verantwoordelijk voor de commercie.
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Over Royal Reesink
Royal Reesink is marktleider als internationale distributeur en serviceverlener op het
gebied van hoogwaardige machines, componenten en diensten voor landbouw,
landschapsonderhoud, intern transport, magazijninrichting en grond-, weg- en
waterbouw. Hendrik Reesink begon in 1786 als eenmanszaak in Zutphen, sindsdien is
het bedrijf sterk gegroeid en heeft het meer dan 2.500 medewerkers en een
veertigtal dochterbedrijven over de hele wereld.
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