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VpG Techniek neemt Swart Electrotechnisch Bureau over 

VpG Techniek uit Utrecht neemt Swart Electrotechnisch Bureau in Zaandam over. Swart is 

met circa 20 medewerkers actief in de regio ten noorden van Amsterdam. Het bedrijf 

bedient zowel utilitaire als industriële klanten en woningverhuurders, met diensten op het 

gebied van midden- en zwakstroom installaties. 

Swart gaat onder eigen naam als zelfstandige werkmaatschappij binnen VpG Techniek 

opereren, in nauwe samenwerking met Heringa & Wuthrich Installatietechnieken in 

Haarlem, een andere onderneming binnen VpG Techniek. 

Rik Dikken, algemeen directeur van VpG Techniek: “Wij zijn al enige tijd op zoek naar 

versterking in de regio “groot” Amsterdam. Swart vult dat prima in. De klantenportefeuille en 

activiteiten zijn voor een groot deel complementair aan die van Heringa & Wuthrich. Wij 

verwachten dat wij met deze overname zowel de klanten van Swart als die van Heringa & 

Wuthrich verder kunnen ontzorgen met een breder dienstenpakket.” 

Martin Kaaijk, oud-eigenaar van Swart Electrotechnisch Bureau: ”Toen ik besloten had mijn 

bedrijf te gaan overdragen om van mijn pensioen te gaan genieten, heb ik samen met 

Rembrandt Fusies & Overnames een inventarisatie gemaakt van mogelijke geïnteresseerde 

overnamekandidaten. De “klik” met de mensen van VpG Techniek was direct voelbaar. We 

spreken dezelfde taal en ik ben blij dat Swart binnen de omgeving van een familiebedrijf de 

kans krijgt om een mooie toekomst tegemoet te gaan.” 

Bij de transactie waren aan zijde van koper Q-Concepts en Lexcore Advocaten als adviseur 

betrokken. Verkoper werd ondersteund door Rembrandt Fusies & Overnames en AMS 

Advocaten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Dikken op 06-53427691 of door te 

mailen naar rik.dikken@vpg.info 

Noot: VpG Techniek bedient met vijf zelfstandige werkmaatschappijen en ruim 200 

medewerkers de markt voor gebouwgebonden installatietechniek in het midden en westen 

van Nederland. De strategie is gericht op een verdere expansie binnen economisch sterke 

regio’s. Daarbij biedt VpG Techniek de werkmaatschappijen een platform dat hoogwaardige 

ondersteunende diensten levert. 
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