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VanMoof krijgt investering van € 12,5m van
Balderton en SINBON

Dankzij de investering van het venture capital fonds en de
assemblagepartner is VanMoof direct klaar voor de volgende fase
van internationale hypergroei.

Amsterdam, 13 mei 2020 – Vandaag heeft VanMoof, de Nederlandse e-bike-meets-tech-scale-
up, bekendgemaakt dat zij een investering krijgt van € 12,5 miljoen. De investering komt van
een van Europa’s toonaangevende venture capital fondsen Balderton Capital en van
assemblagepartner SINBON Electronics. Het fonds helpt het fietsenmerk bij haar internationale
uitbreiding, om aan de toegenomen vraag te voldoen. De investering volgt op het succes van
de lancering van de langverwachte nieuwe elektrische VanMoof S3 & X3 fietsen.

⏲

https://www.vanmoof.com/news


Reset voor mobiliteit
Nu social distancing de nieuwe realiteit is, stijgt de vraag naar hoogwaardige e-bikes. Fietsen
worden ten opzichte van het openbaar vervoer als steeds betrouwbaarder gezien. En
overheden over de hele wereld werken aan nieuwe fietsinitiatieven. Zo heeft New York net
beloofd om afgeschermde fietspaden aan te leggen in Manhattan en Brooklyn. Berlijn is net
klaar met de aanleg van een fietspad van bijna twee kilometer langs een van de hoofdwegen.
En Milaan wil met een kilometerslange fietsbaan het autogebruik na de lockdown sterk
inperken. New Yorks Departement voor Mobiliteit maakte eerder bekend dat ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar er 50% meer fietsers zijn, en in Londen melden fietsenwinkels een
enorme stijging in verkopen nadat de overheid hen bestempelde als cruciale sector. In
Philadelphia stijgt het aantal fietsers sinds de coronacrisis zelfs met 150%. Deze wereldwijde
trend sterkt het geloof van VanMoof dat e-bikes zorgen voor een revolutie in de mobiliteit in
steden.

https://securityboulevard.com/2020/03/bicycles-deemed-best-nyc-transit-during-pandemic/
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.911780.php
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution
https://twitter.com/NYC_DOT/status/1237828705835155457
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/uk-bicycle-shops-and-repairers-see-a-surge-in-business-during-coronavirus-lockdown
https://www.phillyvoice.com/philly-cycling-coronavirus-kelly-drive-trail-covid-19-bicycle-coalition-covid-19/


“Het is heel bijzonder om in deze tijd zo’n belangrijke samenwerking aan te
gaan. Het is niet alleen prachtig om het vertrouwen te krijgen van een
investeerder met diepgaande ervaring in de sector. Het is ook een goed teken
dat investeringen groener worden, weg van fossiele brandstoffen en naar
duurzame mobiliteit.” 
— Taco Carlier, mede-oprichter VanMoof

Uitdagende opdracht
Na tien jaar innovatie heeft VanMoof een reputatie opgebouwd als een van de meest
disruptieve merken in de internationale fietsindustrie. Zo presteren de onlangs gelanceerde
VanMoof S3 & X3 nog veel beter dan hun voorgangers en dat voor slechts 60% van de prijs.
Deze radicale introductieprijs is het resultaat van schaalvergroting en VanMoofs extreem
efficiënte productie- en distributiesysteem. Dankzij de samenwerking met SINBON Electronics
heeft VanMoof de volledige supply chain in eigen handen. Dat zorgt er in combinatie met de
directe verkoop aan consumenten voor dat VanMoof de e-bikes kan produceren voor de
voordeligste prijs ooit.
 

“De fietsen van VanMoof behoren tot de allerbeste in de sector, in een
snelgroeiende markt die de wereld positief verandert. Wij geloven dat de
kwaliteit, de community en de ervaring VanMoof ervoor zullen zorgen dat het
bedrijf van Tokyo tot Berlijn een begrip wordt. Taco en Ties hebben een heel
bijzonder bedrijf gemaakt dat de rijke Nederlandse fietstraditie naar een hoger,
toekomstbestendig niveau tilt. Tim Bunting, ikzelf en de rest van Balderton zijn
dankbaar dat wij ons kunnen aansluiten bij deze prachtige reis.”
— Colin Hanna, directeur Balderton

Hypergroei



Dankzij de investeringsronde verstevigt VanMoof haar positie als een marktleider in duurzame
mobiliteit. Dankzij het succes van de VanMoof S3 & X3 zijn de verkoopcijfers ruim twee keer zo
hoog als het eerdere record van het bedrijf. De afgelopen twee jaar zit VanMoof in de
hypergroeifase van scale-ups, met een omzet die tussen 2018 en 2019 verviervoudigde van
€10 miljoen tot bijna € 40 miljoen. Met een omzet die tot nu toe 20% boven de doelstelling ligt,
is VanMoof goed op weg om de verwachte omzetdoelstelling van € 100 miljoen per jaar te
passeren.

De wereld veroveren op fietsen
De investering van Balderton en SINBON komt na een serie van recordbrekende
crowfundingprojecten en markeert de grootste investering die VanMoof tot nu toe kreeg. De
investering past bij de strategie van VanMoof, waarbij ze samenwerkt met toonaangevende
investeerders. Mede dankzij de steun van VanMoofs wereldwijde fietscommunity zijn alle
partijen klaar om de wereld te veroveren op de fiets.

Beeldmateriaal VanMoof [hier]

Beeldmateriaal oprichters [hier]

VanMoof Newsroom [hier]

Noot voor de redactie
De hoogstaande nieuwe elektrische VanMoof S3 & X3 zitten vol met nieuwe features,
waaronder vier elektronische ondersteuningsniveaus, ingebouwde hydraulische remmen en
dubbele Turbo Boost kracht.

VanMoof wil wereldwijd de stedelingen op de fiets krijgen door baanbrekende technologie
toegankelijk te maken voor slechts € 1998. Beschikbaar via vanmoof.com.

De nieuwe elektrische VanMoof S3 & X3 zijn in de eerste 24 uur na de lancering op 21 april
2020 bijna 4.500 keer verkocht. Inmiddels is de teller over de 10.000. 

Over VanMoof

https://www.vanmoof.com/news/en-US/178089-vanmoof-smashes-crowdfunding-records-raising-2-5-million-in-12-hours
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits
https://www.vanmoof.com/news/en-US/media_kits/223479/
https://www.vanmoof.com/news/en-US/
https://www.vanmoof.com/shop/nl_nl/


VanMoof is in 2009 opgericht door Taco en Ties Carlier, twee Nederlandse broers met een visie
op de perfecte stadsfiets. Tien jaar later wordt er wereldwijd op hun hightech feature-rijke e-
bikes gereden door een community van meer dan 120.000 internationale rijders. De winkels
van het merk VanMoof zijn te vinden in Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Parijs, San
Francisco, Seattle, Taipei en Tokio, met rijders over de hele wereld die online kopen. VanMoof
opereert als een volledig geïntegreerd end-to-end bedrijf en is volledig eigenaar van alles, van
ontwerp tot productie, van verkoop tot after-service – allemaal gericht op het verkrijgen van de
next billion on bikes wereldwijd. VanMoof is een belangrijke speler in de huidige golf van e-bike
adoptie en ligt op koers om de mobiliteit in de stad voorgoed te herdefiniëren.

Over Balderton Capital
Balderton Capital is een in London gevestigde investeerder die zich uitsluitend richt op het
ondersteunen van de beste Europese technologiebedrijven. Balderton bestaat twee decennia
en in die tijd heeft ze gewerkt met honderden Europese ondernemers. Met acht fondsen
investeerde ze al ruim € 3 miljard. Eerder investeerde ze onder andere in Betfair (FTSE: BET),
Digital Surgery (Medtronic), Frontier Car Group (OLX Group), Magic Pony (Twitter),
NaturalMotion (Zynga), Recorded Future (Insight Partners), Sunrise (Microsoft), Talend
(NASDAQ: TLND,) and Yoox Net-a-Porter (BIT: YNAP). Baldertons huidige portfolio bestaat uit
meer dan 90 bedrijven, waaronder Aircall, Carwow, Citymapper, Contentful, Darktrace, Depop,
GoCardless, The Hut Group, Kobalt Music, Nutmeg, Peakon, Prodigy Finance, Revolut,
SOPHiA Genetics, Tessian, Vestiaire Collective, Vivino en Zego.

Over SINBON Electronics
SINBON is een toonaangevende leverancier van elektronische componenten voor producten
en diensten die in een design zijn geïntegreerd. Daaronder zijn toepassingen als
dataverzameling, randapparatuur voor computers en andere elektronische producten. SINBON
is actief in de auto-industrie, de ruimtevaartindustrie en de consumentenelektronica. Ze biedt
klanten een breed scala aan producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde.
SINBON heeft vestigingen in Taiwan, China, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Hongarije en de Verenigde Staten, en ze heeft een stevig netwerk voor de waardevolle
uitwisseling van markt- en bedrijfsinformatie.
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