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Bloomon haalt 3,5 miljoen op bij internationale investeerders
●
●
●

Grootste investering voor Nederlandse internet startup binnen één jaar
Bloomon is na succesvolle investeringsronde klaar voor verdere internationale uitrol
Voormalig Hoofd Azië van Rocket Internet Koen Thijssen toegetreden tot founding
partners

Amsterdam, 2 september 2015
– Binnen acht maanden na de succesvolle lancering in
Nederland en Duitsland heeft Bloomon de serie A ronde afgesloten met 3,5 miljoen
euro aan groeifinanciering. Niet eerder ontving een Nederlandse startup binnen
zo’n kort tijdsbestek een dergelijk bedrag. De geldinjectie wordt gebruikt voor de
verdere groei van de onderneming, inclusief internationale expansie. Bloomon wil
haar Nederlandse kwaliteitsbloemen, die wereldwijd bekend staan als beste ter
wereld, bij consumenten in heel Europa bezorgen.
De serie A investering wordt geleid door het Nederlandse INKEF Capital. Daarnaast is de
internationale investeerder Partech Ventures, een van de grootste Venture Capital fondsen
van Europa met kantoren in Silicon Valley, Parijs en Berlijn, betrokken. Tot slot participeert
een investeerder vanuit de bloemensector in de financieringsronde. Met de geldinjectie wil
Bloomon uitbreiden naar nieuwe landen. Het team van Bloomon bestaat inmiddels uit meer
dan 50 mensen.
Hollands glorie
“Wij zijn onder de indruk van de disruptie die Bloomon teweegbrengt met een puur Hollands
product en een innovatieve waardeketen in de traditionele bloemensector”, aldus Robert Jan
Galema, directeur van INKEF Capital. Otto Birnbaum, Principal bij Partech Ventures, ziet
internationaal veel kansen. “De indrukwekkende groei gedurende de afgelopen maanden
geeft ons veel vertrouwen in een internationale uitrol.”
1 miljoen bezorgingen
“Deze investering helpt ons om de komende twee jaar onze doelstelling te behalen om 1
miljoen bossen bloemen te bezorgen”, zegt Patrick Hurenkamp, oprichter van Bloomon. “We
zijn erg blij met deze combinatie van investeerders waardoor we niet alleen veel
internationale ervaring, maar ook een relevante partij uit de bloemensector binnenhalen.”
Toetreding voormalig Hoofd Azië Rocket Internet
Daarnaast maakt het bedrijf vandaag bekend dat Koen Thijssen is toegetreden tot de
founding partners van Bloomon. Thijssen deelt zijn brede e-commerce ervaring met
mede-oprichters Patrick Hurenkamp en Bart Troost. Zo was Thijssen eerder werkzaam als
Hoofd Azië bij Rocket Internet en verantwoordelijk voor de opbouw en groei van vele
internet-startups in deze regio.

///// einde persbericht /////

Noot ter redactie, niet voor publicatie
Over Bloomon
Online bloemenservice Bloomon bezorgt een ultiem thuisgevoel met verse seizoensbloemen.
De bloemen zijn samengesteld door een stylist en met de hand gebonden. Bloomon levert
direct van de kweker in de avonduren bij de klant aan huis, zonder bezorgkosten. Bloomon
werd eind november 2014 gelanceerd in Nederland. Het bedrijf is ook actief in Duitsland.
Over Inkef Capital
INKEF Capital, gevestigd in Amsterdam, focust op samenwerking met en het actief
ondersteunen van innovatieve technologiebedrijven. INKEF Capital werd in 2010 opgericht
door het Nederlandse pensioenfonds ABP en is met een beheerd vermogen van €200
miljoen een van de grootste venture capital fondsen in Nederland. INKEF richt zich op
investeringsmogelijkheden binnen healthcare, technologie en IT/nieuwe media en neemt bij
voorkeur deel vanaf serie A investeringsrondes. 
www.inkefcapital.com
Over Partech Ventures
Venture Capital fonds Partech Ventures is gericht op snel groeiende bedrijven in de digitale
en IT-sector. Het fonds, met kantoren in Silicon Valley, Parijs en Berlijn, heeft uitgebreide
ervaring met alle aspecten van internationale bedrijfsontwikkeling. Bedrijven waar Partech
in het verleden in geïnvesteerd heeft, hebben 21 beursgangen en meer dan 50 M&A
transacties van meer dan 100 miljoen dollar voltooid. Partech Ventures ontving een award
voor het beste venture capital team van het Franse dagblad “Les Echos”. Daarnaast werd
het bedrijf onlangs erkend als een van de top 10 venture capital fondsen ter wereld, en het
enige Europese fonds binnen de top 25, door het onafhankelijke onderzoeksbureau Pregin.
http://www.partechventures.com/
Over Dealroom
De startup Dealroom biedt een platform waar kleinere en grote investeerders nieuwe
bedrijven kunnen vinden. Die bedrijven vergroten op hun beurt hun zichtbaarheid op de
financiёle markt. Dealroom was zijdelings betrokken bij de eerste fase van deze
financieringsronde. 
www.dealroom.co
Meer informatie?
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