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Felloo: overname KTG/Klein Beernink, FD Gazellen & Deloitte Fast 50 
 
 
De afgelopen tijd is er veel gebeurd bij ons. Felloo groeit hard. In deze nieuwsbrief brengen we u op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard informeren we u hiernaast ook nog persoonlijk 
over de zaken die voor uw situatie van toepassing zijn.  
 

Felloo neemt meerderheidsbelang in Klein Beernink en neemt DKG over 
Op 1 november heeft Felloo een meerderheidsbelang genomen in Klein Beernink, de leverancier van 
kantoorartikelen, kantoorbenodigdheden en kantoorinrichting voor de B2B-markt. Het Deventer 
familiebedrijf Klein Beernink bestaat sinds 1882 en is hofleverancier met een assortiment van ruim 
40.000 producten. Van facilitair, audiovisueel en ergonomie tot papier, printers, drukwerk en 
relatiegeschenken. 
 
Directeur Enrico Grobben van Felloo legt uit wat de nieuwe samenwerking inhoudt: “Klein Beernink 
is een begrip in Deventer en wijde omgeving. Het bedrijf bestaat al 138 jaar en heeft meer dan 
duizend klanten. Doordat zij zich vooral richten op de fysieke kant van kantoren en Felloo op de ICT-
kant, zien we hier volop mogelijkheden voor synergie. Samen hebben we meer schaalgrootte en 
kunnen we onze gezamenlijke markt nog beter bedienen. Wij zijn blij dat we nu ook vanuit Deventer 
kunnen opereren en alle specialismen voor onze doelgroep in eigen huis hebben.” 
 
Voor de klanten van Klein Beernink blijft alles bij het oude. De continuïteit van de dienstverlening is 
gewaarborgd en wordt op termijn zelfs uitgebreid tot een one-stop-shop voor de B2B-markt. 
 
Naast het meerderheidsbelang in Klein Beernink had Felloo onlangs ook al De Kantoorgroothandel 
(DKG) overgenomen, wat de synergie tussen de bedrijven nog verder vergroot. In totaal werken er bij 
onze bedrijven nu 70 medewerkers. 
 

Voor het zesde jaar op rij FD Gazelle! 
Al zes jaar op rij behoren wij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Na de mijlpalen van 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 is Felloo in 2020 wederom FD Gazelle. Dat is voor ons een flinke 
stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg en samen met u deze groei in omvang, service en 
dienstverlening door te zetten. 
 

Felloo behoort tot de 50 snelst groeiende technologiebedrijven 
Door de sterke groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, voldoen we aan alle 
voorwaarden om toe te treden tot de Deloitte Technology Fast 50, de ranglijst van snelst groeiende 
technologiebedrijven van Nederland. Tussen 2016 en 2019 is onze omzet gegroeid met 164%, een 
resultaat waar we enorm trots op zijn! 
 
Let op!! Felloo neemt meerderheidsbelang in Klein Beernink en neemt DKG over. Dit betreft Felloo Vastgoed bv en deze bv 

valt derhalve niet onder Felloo Beheer bv. 

 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met mij op via 
e.grobben@felloo.nl.  
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