PERSBERICHT – 6 december 2018
CleanLease versterkt haar vermogenspositie en start vernieuwd investeringsprogramma
Forse investeringen in verdere specialisatie en optimalisatie van de vestigingen
Koudekerk aan den Rijn – CleanLease, marktleider in de Benelux in het reinigen en verhuren
van hoge kwaliteit textiel, versterkt haar vermogenspositie om de komende jaren fors te
investeren in haar productielocaties. Jaarlijks verzorgt CleanLease meer dan 100 miljoen kilo
wasgoed op een duurzame en innovatieve wijze voor ziekenhuizen, zorginstellingen en
vakantieparken.
Investeren in specialisatie
Het nieuwe kapitaal zal volledig worden aangewend om de dienstverlening beter te kunnen
toespitsen op de klanten. Zo zal er zowel in Nederland als in België fors worden geïnvesteerd
in nadere specialisatie van de vestigingen, zodat de kwaliteit van de logistieke dienstverlening
wordt verbeterd en de laatst beschikbare innovaties aan klanten worden aangeboden. Tevens
zullen deze investeringen de productiviteit en kwaliteit verbeteren.
“Focus op dienstverlening”
Theo Lantinga, sinds 2017 vanuit investeringsmaatschappij ACE aandeelhouder en bestuurder
van CleanLease, is benoemd als nieuwe CEO van de onderneming. “Ik ben trots dat we verder
kunnen bouwen aan dit mooie bedrijf en samen met onze 1.200 medewerkers op elf locaties
in Nederland en België kunnen focussen op dienstverlening die dicht bij onze klanten staat”.
Hij vervolgt, “CleanLease heeft de afgelopen jaren onder moeilijke marktomstandigheden
haar operatie en footprint verbeterd en met deze herkapitalisatie is de balans nu ook verder
versterkt om toekomstgericht te kunnen investeren”.
Versterking van de balans
Door afspraken met haar financiers én een forse kapitaalsinjectie van vele miljoenen zal
CleanLease in staat zijn haar marktpositie te verstevigen. Tevens wordt er kennis van
wasserijtechnologie en logistiek ingebracht vanuit de nieuwe vermogensverschaffer Active
Capital Company.
Profiel CleanLease
CleanLease is als marktleider in de Benelux al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het
reinigen en verhuren van hoge kwaliteit textiel aan ziekenhuizen, zorginstellingen en
vakantieparken. In een snel veranderende omgeving biedt CleanLease haar opdrachtgevers
professionele en innovatieve oplossingen in duurzame textielverzorging, efficiënte logistiek
en een facilitair totaalconcept, zodat zij zich kunnen richten op waar het voor hen écht om
gaat namelijk de zorg om patiënten, cliënten en/of gasten. In de werkwijze van Cleanlease
staan klantrelatie, bereikbaarheid en snelheid centraal. Cleanlease heeft een omzet van ruim
€ 100 miljoen en verzorgt per jaar met zo’n 1.200 medewerkers op een duurzame manier
ruim 100 miljoen kilo wasgoed.
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