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Koenen en Co begeleidt overname recreatiepark BreeBronne
door Hermans Groep
BreeBronne wordt overgenomen door de Hermans Groep. Deze overname geeft een nieuwe
impuls aan het bekende recreatiepark in Maasbree.
Nieuw elan voor BreeBronne
De Hermans Groep, een groeiende onderneming met diverse concepten en formules zoals
Slimfit, Fun Valley en Ballorig, blaast BreeBronne nieuw leven in. BreeBronne is een
recreatiepark met dagstrand, horeca en vergunningen voor grootschalige verblijfsrecreatie.
Eigenaar Frank van Gerven: ‘In de laatste jaren zag ik te weinig toekomst in de bestaande
formule van mijn park. Als ondernemer moet je dan aan de juiste knoppen gaan draaien.
Ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe invulling die perfect gebruikt maakt van de diverse
mogelijkheden die het park te bieden heeft.’ Roy Hermans vult aan: ‘Ik was meteen enthousiast
toen ik in contact werd gebracht met Frank. Ik zag direct met onze Fun Valley formule
interessante aanknopingspunten.’
Nieuw concept
‘Natuurlijk blijft de naam ‘BreeBronne’ gehandhaafd’, vult Frank aan. ‘De Hermans Groep
breidt de formule Fun Valley uit naar Noord-Limburg.’ Roy vervolgt: ‘BreeBronne wordt
aangevuld met de dagrecreatie en groepsactiviteiten van Fun Valley. Op deze unieke plek gaat
alles draaien rondom duurzaamheid, natuurbeleving, en authenticiteit. Al vanaf de meivakantie
2019 gaat het geheel vernieuwde BreeBronne gasten verwelkomen.’ Roy Joppen, corporate
finance adviseur bij Koenen en Co: ‘Door het bij elkaar brengen van deze beide ondernemers
ontstaat een mooie synergie. Zowel de Hermans Groep als BreeBronne richten zich op de
Limburgse regio en het Ruhrgebied. De combinatie van slecht en goed weer recreatie zorgt
voor baanzekerheid voor veel medewerkers.’ Frank van Gerven: ‘We kijken terug op een
geslaagd overnametraject waarbij we door de adviseurs van Koenen en Co geheel ontzorgd zijn.’
Aanvullende informatie:
Dit traject is begeleid door Roy Joppen en Nico van Knippenberg. Heeft u inhoudelijke vragen over dit traject door
Koenen en Co, neem dan contact op met:

Roy Joppen, corporate finance adviseur
E: r.joppen@koenenenco.nl
T: 088 7747413/ 06 10350850

www.koenenenco.nl/corporate-finance

Nico van Knippenberg, suczesmanager
E: n.vanknippenberg@koenenenco.nl
T: 088 7747675 / 06 51350483

