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Aandelenoverdracht officieel plaatsgevonden 
Quipment zelfstandig verder zonder Munckhof Groep 
 
 
Afgelopen week heeft de officiele aandelenoverdracht plaatsgevonden waarbij het 1/3e 
belang dat Munckhof Groep in Quipment had is overgedragen aan de twee overige 
aandeelhouders en oprichters, Olof Dieckhaus en Roy Boons. 
 
Na de start van Quipment in 2002 is Munckhof Groep in 2003 toegetreden als aandeelhouder. Op 
dat moment was er dringend behoefte aan een partij die de verwachtte groei financieel mogelijk 
kon maken. Jan Nabben algemeen directeur Munckhof Groep: “We hebben toen ook afgesproken 
dat deze participatie tijdelijk was om Quipment te begeleiden naar volwassenheid. Nu is deze tijd 
aangebroken en kunnen de oprichters zelfstandig verder gaan nu Quipment financieel 
onafhankelijk is. Ik heb er het volste vertrouwen in.“ Roy Boons: “Beide partijen kijken niet alleen 
positief terug op de samenwerking van de afgelopen jaren, maar ook op de wijze waarop we 
afscheid van elkaar hebben kunnen nemen. Het is als het ware een nieuwe start, maar dan van een 
klant-leverancier relatie.”  
 
Er breken nu nieuwe tijden aan, we staan bijvoorbeeld aan de vooravond van de introductie van de 
boordcomputer taxi, waarvan Quipment wederom een van de toonaangevende innovatieve 
leveranciers zal zijn. Olof Dieckhaus: “Quipment groeit nog steeds gestaag verder, zowel nationaal 
als internationaal. Intussen hebben we meer dan 30 toegewijde medewerkers en om de verdere 
groei en servicepeil te kunnen waarborgen blijven we werken aan onze organisatie.” 
 
Over Quipment 
Quipment b.v. specialiseert zich in het met innovatieve ICT oplossingen optimaliseren van 
bedrijfsprocessen binnen het personenvervoer. Deze oplossingen zijn vooral gericht op planning 
en aansturing en bestaan onder andere uit softwaretoepassingen en boordcomputers. 
Ondertussen heeft Quipment meer dan 175 klanten en ruim 4.000 voertuigen uitgerust met haar 
oplossingen. Daarnaast voert dochter ISN jaarlijks 7.000 taximeterkeuringen door heel Nederland 
uit. 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Boons, Director Sales & Marketing van 
Quipment. Telefoon (024) 372 47 00, e-mail r.boons@quipment.nl 


