Avandis neemt activiteiten Distilleerderij Cooymans en
wijnactiviteiten Delcave/NCK over
26 juli 2016 - Avandis, een van Europa’s modernste producenten van alcoholische en nonalcoholische dranken, gevestigd in Zoetermeer, heeft, samen met zijn joint venture partners
Lucas Bols, De Kuyper Royal Distillers en Herman Jansen, overeenstemming bereikt met de
curator over de overname van de activiteiten van Distilleerderij Cooymans en de
wijnactiviteiten van Delcave/NCK te Oosterhout, beide onderdeel van de Dirkzwager Groep.
De activiteiten die worden overgenomen betreffen de distilleerderij en de bottelarij activiteiten voor
gedistilleerde dranken, waaronder de bekende jenevermerken Floryn en Legner, ginmerk Leyden Gin,
Cooymans advocaat en cream likeurmerken Koffiekaatje, Millwood en Surfers. Ook de wijn bottelarij
van Delcave/NCK maakt onderdeel uit van de over te nemen activiteiten. Daarnaast wordt
geproduceerd en gebotteld voor een aantal derden-partijen zowel bij Cooymans in Tilburg als bij
Delcave/NCK in Oosterhout.
Andre de Goede, algemeen directeur Avandis: “We zijn verheugd dat we de activiteiten van
Distilleerderij Cooymans en de wijnactiviteiten van Delcave/NCK hebben kunnen overnemen. Wij
denken dat wij als sterke speler in de industrie deze activiteiten een gezonde toekomst kunnen bieden
en door de nieuwe combinatie van know how en productie faciliteiten de klanten nog beter kunnen
bedienen. Op deze manier is de continuïteit van de activiteiten gewaarborgd en is ook de
werkgelegenheid van het merendeel van de werknemers veiliggesteld.”
De productie en bottelactiviteiten voor gedistilleerde dranken en derden-partijen worden onderdeel
van Avandis. Met deze activiteiten verstevigt Avandis haar sterke positie in dit segment van de markt.
De overige activiteiten worden door de drie joint venture partners van Avandis overgenomen.
Lucas Bols wordt eigenaar van de jenevermerken, alsook van het ginmerk. Hiermee kan Lucas Bols
haar marktleidende positie in het jeneversegment verder versterken. De Kuyper Royal Distillers wordt
eigenaar van de advocaat en cream likeur merken, waarmee haar positie in dit segment van de markt
versterkt wordt. De wijnbottelarij wordt onderdeel van Herman Jansen. Met deze overname zal de
marktpositie van Herman Jansen verder worden verstevigd.
Financiële details zullen niet bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie:
Avandis / Floor van Maaren
+31 6 29 59 77 46

Over Avandis
Avandis is een vooraanstaand dranken ontwikkel- en productiebedrijf en beschikt over één van
Europa’s modernste bottelarijen met zeven geavanceerde afvullijnen. Met de locatie in Zoetermeer,
dicht bij Schiphol en de Rotterdamse haven bevindt Avandis zich midden in het logistieke centrum van
Europa. Hiermee heeft Avandis een perfecte positie om haar klanten direct te beleveren vanaf de
docks of via het distributiecentrum. Avandis is in 2001 opgericht door drie toonaangevende
Nederlandse drankenbedrijven: Herman Jansen, Lucas Bols en De Kuyper Royal Distillers.
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Over Herman Jansen
Herman Jansen is een familiebedrijf uit Schiedam dat al sinds 1777 gedistilleerde dranken produceert.
Onder leiding van zes opeenvolgende generaties is de jeneverbranderij van toen uitgegroeid tot een
bedrijf van wereldformaat. Het huidige Herman Jansen is wereldwijd actief en biedt een gevarieerd,
eigentijds assortiment aan gedistilleerde dranken.
Herman Jansen is een toonaangevende Nederlandse speler. Zij brengt Oer-Hollandse dranken op de
markt, zoals Sonnema en Notaris Jeneverspecialiteiten maar ook bekende internationale merken, als
Mansion House, Glen Mansion Whisky, Joseph Guy Cognac, Jachtbitter kruidenlikeur, Café Marakesh
Coffee Liqueur, Bobby’s Schiedam Dry Gin etc. Naast de merk activiteiten is Herman Jansen ook
actief als ontwikkelaar van gedistilleerde dranken voor derden en het afvullen van wijn.

Over De Kuyper Royal Distillers
De Kuyper Royal Distillers BV is een van de oudste familiebedrijven van Nederland, opgericht in 1695.
Zij bezit bekende merken als De Kuyper cocktaillikeuren, Peachtree, Rutte Gin en Jenever, Mandarine
Napoleon, Warninks en Dropshot. De Kuyper cocktaillikeuren is wereldwijd marktleider in range
likeuren en wordt verkocht in meer dan 100 landen. De visie 'Own the cocktail' heeft inmiddels globale
bekendheid. De Kuyper verkoopt naast de eigen merken ook agentschap-merken zoals Russian
Standard vodka, The Glenrothes Whisky, Zubrowka vodka, no3 Gin, Chartreuse en Sierra Tequila op
de Nederlandse markt. De Kuyper Royal Distillers heeft distilleerderijen in Schiedam en Dordrecht en
produceert cream dranken in Middelharnis.

Over Lucas Bols
Lucas Bols is het oudste gedistilleerd merk ter wereld en een van Nederlands oudste nog actieve
bedrijven. Al meer dan 440 jaar is Lucas Bols meester in de kunst van het distilleren, mixen en
blenden van likeuren, jenever, gin en vodka. Het portfolio van Lucas Bols bestaat uit meer dan 20
premium en superpremium merken die gebruikt worden als basis voor cocktails in cocktailbars over de
hele wereld. De producten van Lucas Bols worden verkocht in meer dan 110 landen wereldwijd. Sinds
4 februari 2015 is Lucas Bols genoteerd aan Euronext Amsterdam (BOLS).
Lucas Bols is wereldwijd (met uitzondering van de VS) de nummer één likeuren range en de grootste
speler ter wereld in het jeneversegment. Veel van haar producten hebben leidende posities in de
verschillende markten. Daarnaast is Lucas Bols een leidende speler in de bartending community. Via
The House of Bols Cocktail & Genever Experience en de grootste bartendersopleiding van Europa, de
Bols Bartending Academy, biedt Lucas Bols inspiratie en training voor zowel bartenders als
consumenten.
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