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Vectis Private Equity investeert in Easykit 

Woensdag 6 maart 2019 

 

Vectis Private Equity heeft recent geïnvesteerd in Batiself, het bedrijf dat onder de merknaam 

Easykit slimme zelfbouwsystemen op de markt brengt in Vlaanderen. 

 

In het kader van een herschikking van het aandeelhouderschap en ter ondersteuning van de verdere 

groei heeft Vectis Private Equity een belangrijke minderheidsparticipatie genomen in de groep Batiself. 

Oprichter en CEO Koen Vanreusel blijft in het kapitaal betrokken, net zoals COO Kris Vanlathem. Samen 

met Vectis heeft ook Jan Heyse in het bedrijf geïnvesteerd. 

Batiself levert onder de merknaam "Easykit" zelfbouwpakketten aan particulieren voor de installatie 

van verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, elektriciteit en domotica. Hierbij staat het bedrijf ook in 

voor de nodige voorcalculatie, opleiding en begeleiding bij de aanleg en de opstart van de installatie, 

evenals voor het onderhoud ervan. 

Koen Vanreusel (CEO) stelt: “De instap van Vectis en Jan Heyse als minderheidsaandeelhouders geeft 

aan het bedrijf en het managementteam de nodige garanties op een stabiel aandeelhouderschap met 

respect voor de waarden en principes, die aan de basis liggen van de groei van het bedrijf. Bovendien 

bieden zij ons ook extra expertise om ons ambitieus businessplan waar te maken.” 

“De investering in Batiself kadert perfect in onze strategie om te investeren in kwaliteitsvolle 

ondernemingen met groeiperspectieven. We kijken er naar uit om Koen en zijn team te ondersteunen 

in het realiseren van de geplande groeistrategie”, aldus Walter Beyen, Partner bij Vectis Private Equity. 

 

Over Vectis Private Equity 

Vectis Private Equity (www.vectispe.be) is een onafhankelijk investeringsfonds dat investeert in 

veelbelovende ondernemingen met een sterk en ambitieus management. Wij bieden onze 

portefeuillebedrijven financiële en actieve ondersteuning aan bij de verdere expansie en uitbouw van 

de onderneming. Wij beheren EUR 100 miljoen kapitaal en hebben sinds 2004 geïnvesteerd in meer 

dan 25 bedrijven.  
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Over Easykit 

Batiself (www.easykit.be) werd in 1994 opgericht door Koen Vanreusel, die toen reeds ruime ervaring 

had in het samenstellen en verkopen van zelfbouwpakketten voor technische installaties aan 

particulieren. In de loop der jaren heeft hij samen met Kris Vanlathem (COO) het bedrijf uitgebouwd 

tot de uitgesproken marktleider in Vlaanderen. Klanten kunnen momenteel terecht in 9 Easykit 

vestigingen. De onderneming heeft haar hoofdzetel in Rotselaar. 
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