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Antwerpen (BE) / Waalwijk (NL), 18 maart 2019, 7u30 CET 

Gimv investeert in Coolworld Rentals, internationaal verhuurder van koel- 

en verwarmingsapparatuur 

Gimv verwerft een aandelenbelang in het snelgroeiende Coolworld Rentals, actief in full-service verhuur 

van koel- en verwarmingsapparatuur. Daarbij wordt Gimv meerderheidsaandeelhouder naast de oprichters, 

familie Buijzen en Jack Buijnsters, en het management. Na de transactie wordt Director Sales and Marketing 

Ruud van Mierlo aangesteld als CEO. Huidig CEO Jack Buijnsters blijft betrokken in de raad van 

commissarissen en zal een actieve rol in business development gaan vervullen. Deze transactie 

weerspiegelt de ambitie van de onderneming om haar groeiplannen te realiseren. 

 

Coolworld Rentals (Waalwijk - NL, www.coolworld-rentals.com) is een internationale full-service rental specialist in 

koel- en verwarmingsapparatuur. Sinds haar oprichting in 1993 is de organisatie uitgegroeid tot een niche speler 

die koel- en vriescellen, alsook industriële oplossingen voor proceskoeling, klimaatbeheersing en verwarming 

verhuurt. Met een breed scala aan oplossingen, producten, en diensten kan Coolworld adequaat en flexibel inspelen 

op de toenemende veranderlijke vraag naar koel- en verwarmingsoplossingen, in een context van bijvoorbeeld 

capaciteitstekorten, verbouwingen, testopstellingen, seizoenspieken en calamiteiten. Via het internationale netwerk 

van eigen vestigingen, logistieke depots en servicepunten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en 

Zwitserland is 24/7/365 service gegarandeerd. 

 

Coolworld is actief in vele marktsegmenten en telt klanten in voeding, retail, pharma, chemie, logistiek, datacenters 

enz. Geavanceerde klimaattechnieken worden in de processen van deze klanten steeds belangrijker (toename 

verse artikelen, strengere eisen, milieuwetgeving, etc.). Daarnaast moeten ook vaak piekmomenten opgevangen 

worden met tijdelijke oplossingen. Coolworld kan hierbij de nodige flexibiliteit, kwaliteit en service waarborgen en 

biedt gerelateerde services zoals engineering, transport, onderhoud & reparatie en monitoring op afstand. Het 

bedrijf ontzorgt de klant volledig waardoor hij zich kan focussen op zijn kernactiviteit. De combinatie van sterke 

technische kennis, een full-service concept, een brede klantenportefeuille en hoge klantentrouw onderstreept 

Coolworld's succes.  

 

De investering van Gimv moet Coolworld toelaten om haar groeiambities verder te realiseren. De uitbouw van de 

internationale activiteiten, het verbreden van een duurzaam productportfolio, verhoogde efficiëntie en een potentiële 

buy-and-buildstrategie vormen het uitgangspunt van de samenwerking. 

 

Ruud van Mierlo, actueel Director Sales and Marketing en CEO vanaf de transactie, verklaart: "Met de komst 

van Gimv en haar expertise hopen wij een nog betere partner te kunnen zijn voor onze klanten. Gimv is namelijk in 

veelal dezelfde landen en segmenten actief als Coolworld. Door het aan boord krijgen van een ervaren partner en 

het aanblijven van Jack als mede aandeelhouder zijn we klaar voor de volgende fase van groei. Gimv en Coolworld 

blijken alvast een gelijke handelsgeest te hebben waarbij zowel de medewerkers als onze klanten centraal staan.” 
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Rombout Poos en Roland Veldhuijzen Van Zanten (Gimv), vormen het dealteam en verwoorden het als volgt: 

"Coolworld is een unieke organisatie in een segment dat inspeelt op belangrijke trends die aansluiten bij de strategie 

van ons Sustainable Cities platform. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Ruud van Mierlo en zijn team 

om de verdere expansie en significante groei van Coolworld mee vorm te geven. Vanuit een gedeelde erkenning 

van de nood aan meer sustainable verhuur-oplossingen, een geografisch gelijklopende footprint en internationale 

groei-ambities willen we onze expertise in HVAC en verhuur inzetten om de groep verder uit te bouwen." 

 

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

mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Genoteerd op Euronext Brussel 

beheert Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR, die geïnvesteerd zijn in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van 

meer dan 2,5 miljard EUR realiseren en ruim 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, Principal Sustainable Cities team Gimv 

T +31 70 3 618 618 – rombout.poos@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer Gimv 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 


