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Retailer van refurbished Apple apparatuur is gered 
 

LEAPP MAAKT EEN DOORSTART 
 
Amsterdam - Retailer leapp maakt vandaag een doorstart. De Nederlandse 
investeringsmaatschappij Nobel Capital Partners heeft alle activa gekocht, samen met 
oprichter Rogier van Camp. In Nederland zullen op korte termijn de webshop en 14 winkels 
heropenen. Ook de business-to-business activiteiten zullen worden hervat. Leapp is niet langer 
in Duitsland actief. De nieuwe eigenaren kijken op termijn naar een mogelijke doorstart van de 
Belgische activiteiten.  
 
Leapp wil in de laatste week van juli de deuren van bijna alle bestaande Nederlandse winkels 
heropenen. Alleen de vestigingen in Almere, Apeldoorn en Tilburg blijven gesloten. Ook de webshop 
www.leapp.nl is vanaf eind juli weer actief. Hierdoor is de werkgelegenheid voor circa 100 
medewerkers veilig gesteld. De directie van leapp belooft alle lopende garanties van vóór het 
faillissement te zullen respecteren. Daarnaast blijft leapp haar klanten de best mogelijke service 
leveren met Apple-producten die fors goedkoper zijn en van gegarandeerde kwaliteit zijn. 
 
Nobel Capital Partners heeft bij monde van partner Pieter Schroeder vertrouwen in een gezond 
toekomstperspectief voor leapp. “Leapp heeft zich sinds haar oprichting in 2011 in rap tempo 
ontwikkeld tot marktleider in de snelgroeiende markt voor refurbished Apple apparatuur. Het bedrijf zal 
zich na de doorstart als omnichannel retailer focussen op haar kernactiviteiten in Nederland en 
daarmee een solide basis creëren voor hernieuwde groei. Hierin zien wij veel mogelijkheden. Wij 
zullen de onderneming actief ondersteunen om deze kansen te benutten."  
 
Rogier van Camp blijft als oprichter en mede-eigenaar verbonden aan leapp: “Het team van leapp is 
zeer verheugd dat Nobel als meerderheidsaandeelhouder de doorstart mogelijk maakt. Nobel gelooft 
net als wij in de toekomst van de groeiende markt voor refurbished apparatuur. Met de toegenomen 
naamsbekendheid van leapp is de afgelopen jaren de interesse bij consumenten voor de aanschaf 
van hergebruikte laptops, telefoons en tablets toegenomen. Circulariteit blijft ook na de doorstart een 
belangrijke kernwaarde. Leapp blijft streven naar het vergroten van het marktaandeel voor refurbished 
Apple apparatuur. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee van onze klanten”.  
 
Over leapp 
 

Leapp werd in 2011 opgericht door ondernemer Rogier van Camp. Na de webwinkel opende in 2012 
de eerste vestiging. Leapp groeide in zeven jaar tijd uit tot een ominichannel retailer, actief in drie 
landen met 24 winkels en 170 medewerkers. Eind 2017 bedroeg de omzet €30 miljoen met een 
marktaandeel van 30 procent op de Nederlandse markt. 
 

Zie ook: www.leapp.nl 
 
Over Nobel Capital Partners 
 

Nobel Capital Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich richt op het 
transformeren van Nederlandse ondernemingen met een omzet tussen €10 miljoen en €100 miljoen. 
Nobel kenmerkt zich door haar actieve betrokkenheid en focus op fundamentele waarde creatie. 
Vanuit deze filosofie financiert Nobel investeringen met kapitaal van vermogende particulieren en 
ondernemers. Nobel heeft ruime ervaring met retail- en consumentenbedrijven en heeft onder andere 
geïnvesteerd in kappersonderneming Brainwash/Wave, brillenketen Ace & Tate en reisonderneming 
Oad. 
 

Zie ook: www.nobelcapital.com 
 
 

Noot voor de redactie: neem voor meer informatie, interviewverzoeken en/of rechtenvrij beeld contact op met Nobel Capital 
Partners, dhr P. Schroeder, T (06) 51 68 98 49 / E pschroeder@nobelcapital.com of met leapp, dhr. R. van Camp, T (06) 81 51 
47 67 / E r.camp@leapp.nl  


