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ACCELL GROUP LANCEERT NIEUWE PURPOSE “CYCLING MOVES THE 

WORLD FORWARD” 

HEERENVEEN, 29 SEPTEMBER 2020. Vandaag lanceert fietsfabrikant Accell Group haar nieuwe 

purpose met een online video waarin haar eigen medewerkers de purpose vormgeven. Ook 

kondigt het bedrijf aan dat de fabrieken in Heerenveen, die fietsen leveren voor Europa in 2021 

overgaan op zonnepanelen. Dit levert een besparing op van meer dan 1.100 ton CO2 per jaar. Het 

geheel is onderdeel van het duurzame beleid van Accell dat erop gericht is om zijn eigen fabrieken 

in 2030 voor 100% op duurzame energie te laten draaien.  

Ton Anbeek, CEO Accell Group: “De ontwikkelingen van de afgelopen maanden onderstrepen 

nogmaals het belang om van duurzaam ondernemen de standaard te maken. Daarom hebben wij ons 

duurzaamheidsbeleid aangescherpt en recent doelstellingen opgenomen in de beloningsstructuur 

van onze top. Onze nieuwe purpose sluit naadloos aan op het feit dat fietsen de wereld vooruit helpt; 

wij zijn echt onderdeel van de oplossing. Fietsen is de meest duurzame vorm van transport en een 

onmisbare schakel voor bereikbare en leefbare steden en dorpen. Dit, terwijl de productie van de 

fiets minder materiaal vereist dan welk voertuig dan ook. En het draagt bij aan een beter leven. Meer 

bewegen maakt je blij en fitter. Daarnaast vinden fietsers het heerlijk om buiten van hun dag te 

genieten”.  .”  

 

 

OVER ACCELL GROUP  

Accell ontwerpt eenvoudige en slimme oplossingen voor een fantastische fietsbelevenis. De 
fietsfabrikant is Europees marktleider in e-bikes en de op twee na grootse Europese speler in 
onderdelen en accessoires. We hebben toonaangevende Europese fietsmerken allemaal samen 
onder één dak.  Deze merken zijn gebouwd door pioniers voor wie het beste nooit goed genoeg was. 
Het ondernemerschap van die familiebedrijven komt nog steeds tot uitdrukking in de wijze waarop 
we nu werken en zaken doen. Door continue uitwisseling van kennis en vakmanschap verleggen we 
steeds de grenzen en maken we de meest moderne producten van hoge kwaliteit met hoge 
prestaties.  Bekende fietsmerken in onze portefeuille zijn onder andere Haibike, Winora, Ghost, 
Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe en Carqon. XLC is ons merk voor fietsonderdelen en 
-accessoires. Accell Group biedt werk aan circa 3.400 mensen in 18 landen. Onze fietsen en 
gerelateerde producten worden verkocht aan dealers en consumenten in meer dan 80 landen. In 
2019, verkochten we circa 943 duizend fietsen en realiseerden we een omzet van meer dan € 1.1 
miljard. www.accell-group.com. 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debbie de Wagenaar 06-50054669.  

Purpose video via www.accell-group.com of direct via youtube 
 
 
Visual: Foto’s fabriek Heerenveen 
Gert Jansen 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZUtDoXFkuo&feature=youtu.be
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