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Voor directe publicatie 
 

Victron Energy realiseert groei met dubbele cijfers 

 
Almere Haven, 16 februari 2015, Victron Energy, een leidend bedrijf in stroomvoorzieningsoplossingen, maakt een 
groei met dubbele cijfers bekend op het gebied van stroomvoorzieningsoplossingen voor de scheepvaart, industrie, 
voertuigen, mobiliteit, autonome systemen en de toepassing van zonne-energie. Het bedrijf dat in 2015 zijn 40-jarig 
jubileum viert, heeft een jaarlijkse groei in het verkoopvolume gerealiseerd van 12 %. Het groeipercentage komt 
overeen met de lange traditie van jaarlijkse groei van het bedrijf.  
 
Deze sterke verkoopstijging kan worden verklaard door een aantal factoren, zoals een steeds groter interesse in 
duurzame energie, de wens om minder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet en doelstellingen om de 
koolstofvoetafdruk te verlagen.  
 
In de scheepvaart is een stijging van de verkoop van luxe zeil- en motorjachten te zien. Tegelijkertijd wordt het varen 
met elektrisch aangedreven boten steeds populairder, waardoor de vraag naar ultramoderne 
stroomvoorzieningsoplossingen toeneemt.  
 
Ook trends in de consumentenmarkt vergroten de vraag naar innovatieve stroomvoorzieningsoplossingen. 
Intelligente stroomvoorzieningsoplossingen en oplaadmogelijkheden zijn bijvoorbeeld gewenst voor het kamperen op 
afgelegen plaatsen of als de elektrische fietsen mee worden genomen op vakantie met de camper. 
 
Om aan deze eisen van klanten te kunnen voldoen, heeft Victron Energy in 2014 een hele reeks nieuwe producten 
geïntroduceerd. Hier volgen enkele voorbeelden: vier nieuwe BlueSolar MPPT-laadcontrollers, de Battery Balancer, 
een reeks Blue Power laders, een Lynx Ion met een 350A of 600A Shunt en EasySolar. Er is tevens nieuwe 
functionaliteit toegevoegd aan de Color Control GX (CCGX) en het Victron Remote Management (VRM) portaal, 
waardoor klanten direct inzicht krijgen in de details van hun energiesystemen.  
 
Vooruitkijkend naar 2015 voorspelt Victron Energy een nog grotere stijging van het verkoopvolume. Om dit te 
realiseren zal het bedrijf niet alleen een groot aantal nieuwe producten in 2015 introduceren, maar tevens het 
verkoopproces vereenvoudigen. Daardoor wordt het nog gemakkelijker om zaken te doen met Victron Energy, net 
als door de onlangs gelanceerde nieuwe website. Het nieuwe ontwerp van de website heeft een verbeterde 
gebruiksvriendelijkheid en beschikt nu over een geavanceerdere dealer locator plus verbeterde zoekfuncties. Naast 
de nieuwe website worden de logistieke processen voortdurend verbeterd, de producten sneller aan klanten kunnen 
worden geleverd. 
 
 
Opmerking voor de redactie: Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met Carola Rijnbeek. 

 

 

 

 
------------------------------------------- 
Over Victron Energy 
 

Victron Energy biedt stroomvoorzieningsoplossingen voor de scheepvaart, industrie, voertuigen, mobiliteit, autonome systemen en de toepassing van zonne-energie 
over de hele wereld. Victron Energy is opgericht in 1975 door Reinout Vader en gevestigd in Almere-Haven.  
 
Neem voor meer informatie contact op met Carola Rijnbeek, +31 36 5359700  crijnbeek@victronenergy.com 
Het logomateriaal van Victron Energy, de bestanden met persberichten en dit persbericht in het Engels en andere talen is beschikbaar via de onderstaande link: 
http://www.victronenergy.com/information/press/ 
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