
 

PERSBERICHT 

EPCO VLUGT NIEUWE REGIONALE DIRECTEUR ACCELL BENELUX EN DENEMARKEN  
 
HEERENVEEN – 4 december 2020. Epco Vlugt wordt per 1 februari 2021 de nieuwe Regional Director 
van Accell Benelux en Denemarken. Hij volgt hiermee Sten van der Ham op die besloten heeft de 
organisatie te verlaten. Epco Vlugt blijft nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van Velosophy. 
 
Sten van der Ham: “In de afgelopen 3 jaar heb ik samen met mijn team Accell Benelux weer terug 
gebracht naar een duurzame groei, zowel in omzet als winstgevendheid. Voor mij tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Ik wens mijn opvolger en mijn team veel succes”  

Ton Anbeek, CEO Accell Group: “Namens alle Accell collega's wil ik Sten bedanken voor zijn bijdrage aan 
de resultaten van Accell en hem veel succes wensen in zijn verdere carrière.” 

Epco Vlugt is op dit moment Managing Director van Velosophy, onderdeel van Accell Group en eigenaar 
van bakfietsmerken Babboe en Carqon. Voorheen bekleedde Epco diverse commerciële 
managementfuncties bij Grolsch en PepsiCo. In 2009 stond Epco aan de wieg van Babboe Bakfietsen. Na 
de overname van Velosophy door Accell Group in 2018 is Babboe verder uitgegroeid tot Europees 
marktleider in bakfietsen zowel voor de consumenten- als voor de zakelijke markt. 

 
 
OVER ACCELL GROUP 
Wij geloven dat fietsen de wereld vooruit helpt. Accell ontwerpt eenvoudige en slimme oplossingen voor 
een fantastische fietsbelevenis. Accell Group maakt fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Wij zijn de 
Europese marktleider in e-bikes en de op een na grootste in fietsonderdelen 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. 
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