
Grant Thornton levert ondersteuning bij 
verkoop Van der Lee aan Vervaeke 

Vervaeke, Belgische marktleider in 

tanktransport binnen de chemische-en 

petroleumsector, heeft Van der Lee 

overgenomen. Met een omzet boven de 

50 miljoen euro, 400 medewerkers en 6 

vestigingen, waaronder ook in België en 

Duitsland, is Van der Lee een belangrijke 

logistieke dienstverlener in gevaarlijke 

goederen. Dankzij de overname breidt 

Vervaeke zijn werkterrein en 

dienstenaanbod uit en wordt het één van 

de belangrijkste tankvervoerders van 

West-Europa.  

 

Vervaeke en Van der Lee zijn samen 

goed voor een omzet van meer dan 110 

miljoen euro, een vloot van 700 trekkers, 

meer dan 1000 tankopleggers en een 

team van 900 medewerkers. Beide 

organisaties leveren logistieke diensten 

aan de chemische-en petroleumindustrie. 

Organisaties binnen deze sector stellen 

de hoogste standaarden op gebied van 

veiligheid, kwaliteit, welzijn, milieu en 

klantendiensten.  

 

Dezelfde missie en waarden van beide 

familiebedrijven, de uitstekende reputatie 

en uitzonderlijke klanttevredenheid, waren 

de belangrijkste factoren voor deze 

strategische acquisitie. Ook na de 

overname staat de klant centraal en 

behouden beide organisaties hun 

eigenheid. 

 

Vervaeke en Van der Lee zijn bovendien 

geografisch erg complementair. Dankzij 

de samenwerking telt Vervaeke nu een 

netwerk van twaalf sites, strategisch 

verspreid over de belangrijkste chemische 

cluster van Europa (Ruhrgebied - 

Antwerpen - Rotterdam).  

 

Grant Thornton 

is sinds het voorjaar 2016 actief geweest 

om samen met Yes Corporate Finance, 

Buren Legal en het management van  

Van der Lee een soepele en effectieve 

verkoop voor te bereiden. Door een 

zorgvuldige en gedegen voorbereiding is 

het transactieproces vlot verlopen. Dit is 

in het belang geweest van koper, 

verkoper en andere belanghebbenden 

rondom de organisatie.  

Het team van Grant Thornton bestond uit 

Wilfred van der Lee, Jurgen van Hattum, 

Kim Leistra, Inge Wouters en Edzo 

Boven. 

De werkzaamheden bestonden uit onder 

meer financiële analyses, fiscale en 

pensioenreviews, voorbereiden van de 

dataroom, managen van de dataroom en 

Q&A-proces, plus ad-hoc ondersteuning.  

 

“Van der Lee is een succesvolle 

organisatie die excelleert in 

veiligheid en service. De acquisitie 

van Van der Lee is een unieke 

kans om onze activiteiten in 

Nederland en Duitsland verder te 

ontplooien en meer diensten aan 

onze klanten te bieden. Ik kijk 

ernaar uit het professionele team 

van Van der Lee te kunnen 

verwelkomen binnen onze groep." 
Frédéric Derumeaux, CEO van Vervaeke 

Deal announcement 

Klant:  
Van der Lee 

Sector:  
Transport 

Omzet:  
Meer dan 50 miljoen euro 

Klantvraag:  
Verkoop voorbereiding en proces 
ondersteuning 

Grant Thornton dienstverlening: 
Vendor assistance diensten 

Transaction Advisory Services van Grant Thornton heeft 

Vendor Assistance diensten verstrekt op het gebied van 

financiële, fiscale en pensioen aspecten bij de verkoop van 

transportgroep Van der Lee. Yes Corporate Finance trad op 

als corporate finance adviseur en Buren Legal als juridisch 

adviseur.  

“De samenvoeging van beide 

familiebedrijven stelt mij gerust. Op 

deze manier kunnen we onze 

internationale logistieke 

dienstverlening in de toekomst 

optimaal voortzetten.” 
Frans van der Lee, managing director bij Van der 
Lee 

Heeft u soortgelijke 
uitdagingen? 
Neem dan contact op met: 

Wilfred van der Lee RA 
Partner 

T +31 (0) 88 676 9816  

E wilfred.vander.lee@nl.gt.com 

www.gt.nl 
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