
 

 

               

        

 

KeBeK Private Equity investeert in Borek, een vooraanstaande 

speler in buitenmeubilair  

 

Oisterwijk, 19 november 2020 – Het Belgische investeringsfonds KeBeK Private Equity heeft 

een akkoord bereikt inzake de verwerving van een meerderheidsparticipatie in het Nederlandse 

bedrijf Borek. De heer Frank Bogaers blijft mede-aandeelhouder en zal blijven instaan voor de 

dagelijkse leiding. 

Borek is een ontwerper, fabrikant en verkoper van hoogwaardig buitenmeubilair, dat zich situeert 

in het hoge en middensegment, met als merken Borek, Max&Luuk en Yoi. Borek verkoopt haar 

collecties hoofdzakelijk via een selectief dealernetwerk in de Benelux, Duitsland, Engeland, 

Frankrijk en Spanje. Daarnaast is Borek actief op de projectmarkt en baat het bedrijf een aantal 

eigen verkooppunten uit.  

Borek werd opgericht in 1977 en is gevestigd te Oisterwijk, 10 km ten noordoosten van Tilburg. 

Het bedrijf wordt sinds 2001 geleid door de zoon van de oprichter, de heer Frank Bogaers. Borek 

is geëvolueerd van een importeur en verkoper van parasols tot een ontwerper en aanbieder van 

verschillende collecties buitenmeubilair, die zich kenmerken door unieke ontwerpen, 

hoogwaardige materialen en verfijnde afwerking. 

In de afgelopen jaren heeft Borek, met een team van ongeveer 20 medewerkers, een flinke 

omzetgroei doorgemaakt. Ook voor de toekomst wordt een aanzienlijke groei verwacht door 

onder andere de verdere groei van het vorig jaar gelanceerde merk Yoi en de verdere uitbouw van 

de buitenlandse markten.  

Frank Bogaers: “In de afgelopen jaren is Borek hard gegroeid. Daarnaast hebben we eind vorig jaar met veel 

succes het merk Yoi geïntroduceerd in het middensegment van de markt. Met drie merken, eigen pilot stores, een 

sterk toenemende vraag in de projectmarkt en de verdere internationale ambities was dit het juiste moment om een 

partner aan boord te halen om een volgende groeifase samen te verwezenlijken.” 

Floris Vansina: “Frank en zijn team hebben de afgelopen jaren een zeer mooi traject neergezet met o.a.  de 

uitbreiding van het assortiment, de succesvolle introductie van het merk Yoi, en de uitbreiding naar het buitenland. 

Samen gaan we de volgende jaren verder aan de weg timmeren om Borek nog sterker op de Europese kaart te 

zetten.” 

 

 



 

Voor meer informatie: 

KeBeK – www.kebek.be 

Contact  Floris Vansina: floris.vansina@kebek.be of +32 2 66 99 023 

KeBeK is een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote 

bedrijven met een identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt 

actief het managementteam van haar participaties bij de uitvoering van de gezamelijk bepaalde 

ondernemingsstrategie. KeBeK neemt meestal controlebelangen, zonder evenwel een 

operationele rol te vervullen. Het fonds wordt beheerd door 4 partners die reeds vele jaren 

samenwerken en die een bewezen staat van dienst hebben in de private equity sector. De 

middelen van KeBeK worden verschaft door erkende institutionele investeerders, family offices 

en succesvolle ondernemers. 

Borek – www.borek.eu – www.maxluuk.com – www.yoi-furniture.com 

Contact  Frank Bogaers: f.bogaers@borek.nl of +31 6 53 18 73 96 
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