
 
 
    

                                                                                                                               

 

PERSBERICHT  
 

AVerest Capital investeert in 706 Seating Group, de grootste 
Europese private label-leverancier van hoogwaardige stoelen  
 

Zwaag, 20 januari 2022 – AVerest Capital verwerft een meerderheidsbelang in 706 Seating Group. De afgelopen 
vijftien jaar heeft 706 Seating Group zich ontwikkeld tot een internationale specialist in het ontwerpen, 
ontwikkelen en distribueren van duurzame, hoogwaardige (bureau)stoelen voor de woon- en werkomgeving en 
de hospitality-markt.  Daarnaast is het bedrijf sinds kort actief in de markt voor refurbished stoelen. Met de 
toetreding van AVerest Capital als investeerder bouwt 706 Seating Group versneld verder aan de ontwikkeling van 
zijn distributiekanalen en zal het nieuwe markten aanboren. De transactie is tot stand gekomen door bemiddeling 
van Marktlink Fusies & Overnames. 
 
706 Seating Group is klaar voor de volgende stap 
706 Seating Group is in 2006 opgericht door Bob en Esther Herber. Samen met een team van agenten en 48 
medewerkers hebben ze het bedrijf uit laten groeien tot een internationale specialist met een uitgebreid portfolio 
en sterk dealernetwerk. 706 Seating Group heeft een groot gedeelte van de keten in eigen beheer; van design, 
assemblage, sales, logistiek en service tot after sales. Twee jaar geleden is het bedrijf verhuisd naar een nieuw 
modern kantoor en warehouse in Zwaag. Hier is het zich tevens op refurbished bureaustoelen gaan richten. Door 
continu te blijven investeren en de regie te houden in de keten heeft 706 Seating Group zijn klantenportfolio 
uitgebreid en is het klaar voor de volgende stap. Samen met AVerest Capital zet het bedrijf de komende jaren onder 
meer in op het uitbreiden van het bestaande dealernetwerk, het verstevigen van de online positionering van het 
dealernetwerk en het verder aanboren van nieuwe markten. De groei wordt zowel autonoom als door een 
buy&build-strategie gerealiseerd. 
 
Elkaar versterken door kennis te delen voor gezamenlijke groei 
Bob Herber, samen met Esther Herber mede-oprichter van 706 Seating Group: “Na de oprichting vijftien jaar 
geleden, heb ik samen met mijn vrouw Esther gebouwd aan de onderneming, door voortdurend te investeren en te 
innoveren. Service aan onze dealers en de levering van kwalitatief hoogstaande producten staat bij 706 Seating 
Group voorop. Met de komst van Erik Kramers als directeur hebben we vijf jaar geleden een professionaliseringsslag 
gemaakt en geïnvesteerd in de onderneming om de volgende stap te maken.’’  
 
Esther Herber vult aan: “Door goed HR-beleid en vroegtijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaamheid,  
zijn we succesvol in de markt gebleven. We kijken ernaar uit om met de hulp van AVerest actief te bouwen aan de 
verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie.’’ 
 
Managing partner Albert Koops van AVerest Capital licht toe: “706 Seating Group is een mooie onderneming die zich 
onderscheidt door ketenregie en innovatie. Hierdoor zijn er veel kansen om aan te grijpen, zowel in het binnen- als 
buitenland. 706 Seating Group heeft met zijn ketenregie en hoogwaardige producten een unieke positionering. Op 
het vlak van nieuwe markten, sourcing en marketing zien wij veel mogelijkheden voor groei.’’  
 
Vincent Pieterson, eveneens managing partner van AVerest Capital: “Wij kijken ernaar uit om samen met Bob en 
Esther Herber, Erik Kramers en het team van 706 Seating Group het avontuur aan te gaan en onze kennis met hen te 
delen. Het is aan ons om vanuit AVerest 706 Seating Group te ondersteunen bij het verder uitbouwen en benutten 
van de groeimogelijkheden.’’  
 
Petra Borkent, Manager bij Marktlink Fusies & Overnames, begeleidde Bob en Esther Herber in hun zoektocht naar 
een betrokken partner voor de toekomstige groei van 706 Seating Group. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie neemt u contact op met Paul Smeele van Pressrecord PR via paul@pressrecord.nl of 06-
24875484. Voor rechtstreeks contact met Petra Borkent mailt u naar p.borkent@marktlink.nl. Voor rechtstreeks 
contact met AVerest mailt u naar Albert Koops via albert@averest.nl. 
 
Over 706 Seating Group 
706 Seating Group is vijftien jaar geleden opgericht door Bob en Esther Herber, met de ontwikkeling van het eerste 
stoelmodel, de ‘706’. Inmiddels is 706 Seating Group uitgegroeid tot een leverancier van private label-producten met 
verschillende concepten voor het lage-, midden-, en hogere segment met meer dan 80 verschillende modellen. 706 
Seating Group ontwerpt, assembleert en distribueert de producten via een groot internationaal dealernetwerk 
waardoor 706 Seating Group een unieke positie heeft verworven in de internationale markt. 706 Seating Group 
heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Verantwoord ondernemen zit in het DNA verweven. Gebruik van de 
beste en meest duurzame materialen spreekt voor zich. Bovendien is 706 Seating Group een paar jaar geleden 
verhuisd naar een energieneutraal pand in Zwaag. 706 Seating Group is goed voor een jaaromzet van circa 28 
miljoen euro. 
 
Over AVerest Capital 
AVerest Capital is de betrokken investeerder die Nederlandse bedrijven helpt bij groei en transitie. AVerest richt zich 
op middelgrote Nederlandse (familie)bedrijven met een sterk track-record, die goed gepositioneerd zijn om in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. De oprichters combineren hun jarenlange ervaring met een breed netwerk van 
(oud-)ondernemers en een pragmatische aanpak. Samen met de ondernemers bouwt het management aan succes 
door actieve en persoonlijke begeleiding. 
 

Over Marktlink  
Marktlink Fusies & Overnames is in 25 jaar uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke MKB-overnamespecialist in de 
Benelux. Marktlink begeleidt met een team van ruim 120 interne specialisten bedrijven in Europa bij transacties met 
een dealwaarde tussen de 5 en 250 miljoen euro. Met een gespreid netwerk aan Europese vestigingen en dankzij 
een groot internationaal netwerk aan kopers en verkopers is Marktlink goed voor meer dan 100 succesvolle 
bedrijfsovernames per jaar. 
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