
Van Rennes sluit zich aan bij Terberg Verenigde Bedrijven
Terberg Verenigde Bedrijven (TVB) breidt opnieuw uit. Vanaf september 2022 sluit Van Rennes Elektro- & 
Installatietechniek zich aan bij deze groep bedrijven. Als totaalinstallateur en technisch beheerder zijn zij 
een betrokken en betrouwbare specialist op het gebied van elektrotechnische en werktuigkundige instal-
laties. In de toekomst blijft Van Rennes zich ook hier op focussen. Met een kantoor in Klaaswaal (Zuid-Hol-
land) zijn zij een zeer welkome toevoeging voor de gehele onderneming. 

Toekomstige ambities 

Van Rennes is in 1956 opgericht door Henk van Rennes. Waar de focus als kleine installateur eerst voorname-
lijk lag op gas-, fit- en elektrawerkzaamheden, is het de afgelopen decennia uitgegroeid tot een middelgroot 
installatiebedrijf van ruim 100 professionals. Met een jaarlijkse omzet van ongeveer 18 miljoen euro zijn ze 
werkzaam in een grote verscheidenheid van sectoren, waaronder food, gezondheidszorg, bedrijfshuisvesting, 
onderwijs, industrie, logistiek en luxe woningbouw. 

Het familiebedrijf heeft veel overeenkomende kernwaarden met de bedrijven binnen Terberg Verenigde Bedrij-
ven. Ze zijn betrokken, hebben veel kennis in huis en de mens staat altijd centraal. “Een van de redenen dat wij 
aansluiting zochten bij een grotere installatiepartij, is dat we een mooie toekomst willen waarborgen voor onze 
medewerkers, partners en opdrachtgevers”, vertelt algemeen directeur (Van Rennes) Jaco Bervoets. “Door aan 
te sluiten bij Terberg Verenigde Bedrijven krijgt Van Rennes de mogelijkheid om verder te ontwikkelen en te 
groeien. Zelf zal ik hier ook persoonlijk en in een soortgelijke rol bij betrokken blijven.” 

Van Rennes zal zelfstandig blijven opereren onder dezelfde naam. Ook de collega’s blijven gelijk. “Wij zijn erg 
positief over deze ontwikkeling , waarbij de samenwerking zorgt voor een toegevoegde waarde voor onze rela-
ties.” Ton Bervoets, oud-directeur van Van Rennes, is het daarmee eens. “Van Rennes sluit zich aan bij een mooi 
familiebedrijf met een vergelijkbare cultuur.”

Sterker door samenwerken
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Sterker door samenwerken 

Edwin Dullaart, algemeen directeur van Terberg Verenigde Bedrijven is ook blij met de samenwerking. “Van Ren-
nes is een modern technisch familiebedrijf met een rijke geschiedenis, een inspirerende kantoorruimte en disci-
plines die goed passen binnen de activiteiten van onze bedrijven.” Als totaalinstallateur zijn ze echte specialisten 
op het gebied van elektrotechniek en werktuigkunde. Ook hebben ze een serviceafdeling die technisch beheer 
van opdrachtgevers uit handen neemt. Zo zorgen zij voor een totale ontzorging en regelen ze alles van A tot Z 
voor ieder installatieproject. Edwin benadrukt daarnaast dat hij erg positief is over de mentaliteit en daadkracht 
van Van Rennes. 

Het samenwerken van de bedrijven gaat nog verder. Zo zullen de collega’s binnen Terberg Verenigde Bedrijven 
een bijdrage gaan leveren aan de ondersteunende diensten. “Wij zijn er van overtuigd dat door samen te werken 
en de krachten te bundelen, onze ambities in de toekomst nog beter gerealiseerd kunnen worden”, aldus Edwin. 


