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TYPE22 VERKOCHT AAN SITA:  
“GESTART IN 2011 NU WERELDMARKTLEIDER IN SELF BAG DROP” 

 
 

DELFT – 02 December 2015 - SITA, wereldleider op het gebied van luchtvaart communicatie en IT 
oplossingen, heeft alle aandelen overgenomen in Type22, een participatie van de oprichters van het bedrijf 
en TIIN Capital, Percival Participations en VDL Participatie. 
 
Type22 is in 2006 opgericht door 5 studenten van TU Delft, als consultancy bedrijf voor de luchtvaart. Eind 
2011 is door TIIN Capital, Percival Participations en VDL Participatie geïnvesteerd in Type22 om het bedrijf 
uit te bouwen naar een leverancier van apparatuur waarmee passagiers zelf hun bagage kunnen 
inchecken, het zogenaamde self-service bag drop. Hiermee is het bedrijf uiterst succesvol geworden en 
heeft wereldwijd klanten binnen gehaald. Het bedrijf is uitgegroeid van circa 8 medewerkers in 2012 naar 
bijna 30 medewerkers in 2015. 
 
De acquisitie voor SITA is ingegeven door de innovatieve kracht van de producten van Type22 en de visie 
van het management op de zogenaamde “passenger journey”; de ervaring van reizigers van aankomst bij 
een vliegveld tot aan vertrek naar het vliegtuig. De producten van Type22, Scan&Fly en Drop&Fly, sluiten 
aan bij de producten van SITA. De organisatie van Type22 zal in Nederland worden voortgezet onder het 
huidige management. 
 

Francesco Violante, CEO van SITA, zegt hierover: “SITA heeft haar eigen ‘Self BagDrop’ oplossing 
succesvol uitgerold sinds 2010 bij zeven klanten. Volgens het onderzoek van SITA “2015 Airport IT Trends 
Survey”, zal in 2017 circa 62% van de passagiers gebruik maken van self-service bag drop. Vanwege deze 
ontwikkeling is de acquisitie van Type22 een logische stap die SITA marktleider maakt in “self-service bag 
drop.”  
 

 “Bij Type22 hebben we ons sinds 2011 volledig geconcentreerd op self-service bag drop solutions. Ons 
team heeft de technische kennis en begrijpt de behoeftes van reizigers. Met een sterke klantenbasis in 
Europe en Azië, kijken we uit naar een verdere groei in deze markten en andere markten samen met 
SITA.”, aldus Roel Reijnen, Managing Director en oprichter van Type22. 
 
Volgens Maarten Derks (TIIN Capital) en Henk van Groen (Percival Participations) was er sprake van een 
zeer goede samenwerking tussen de investeerders en het management. De investeerders hebben actieve 
ondersteuning gegeven aan de aanwezige expertise van het management en het team van Type22, onder 
meer  op het gebied van business development en corporate finance. “De samenwerking tussen TIIN 
Capital en Percival Participations als investeringsfondsen en VDL Participatie als informal is een uiterst 
succesvolle formule.”  VDL Participatie, die vanaf het begin de productie heeft verzorgd, was van grote 
waarde voor het succes van de samenwerking. Door de productie bij een van de VDL-bedrijven onder te 
brengen kon het team van Type22 zich concentreren op het ontwikkelen van nieuwe producten en de 
commerciële uitrol ervan. 

 

 
Over TIIN Capital 
TIIN Capital is een fondsmanager met focus op technologiebedrijven, waaronder de software industrie. Met 
een ervaren team van professionals beheert TIIN Capital momenteel zes fondsen.  
 
Sinds de oprichting in 1998 heeft TIIN Capital een track record opgebouwd in investeringen in high tech 
bedrijven en een groot netwerk van informal investors in de software- en high tech industrie opgebouwd.  
 
Voor meer informatie over TIIN Capital B.V. en haar fondsen, ga naar www.tiincapital.nl 
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Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
 
Maarten Derks: 
TIIN Capital B.V.,  
Gooimeer 6 
1411 DD  NAARDEN 
Telefoon: +31(0)30 - 225 1221  
Email: derks@tiincapital.nl 
 
 
Over Percival Participations 
 
Percival investeert in innovatieve bedrijven en technologieën uit de ‘oude economie’, die een duidelijk 
onderscheidend vermogen en een goede IP positie hebben Daarbij heeft Percival een sterke focus op 
ondernemers met een unieke, beschermde platformtechnologie, potentieel toepasbaar in verschillende 
producten. Percival gaat verder dan alleen het financieren van innovaties. Het fondsmanagement heeft een 
uitstekend track-record op het gebied van het ontwikkelen van innovaties tot succesvolle ondernemingen.  
 
Voor meer informatie over Percival Participations B.V. ga naar www.percivalparticipations.com. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Henk van Groen 
Percival Participations B.V. 
Westplein 6 
3016 BM  ROTTERDAM 
Telefoon: +31(0)10 – 7420 810  
Email: henk@percivalparticipations.com 
 
 
 
Over VDL Participatie 
 
VDL Participatie is een onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een 
internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van 
halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van personenauto’s. Sinds de 
oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 87 werkmaatschappijen, 
verspreid over 19 landen en met circa 10.500 medewerkers. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge 
samenwerking tussen de bedrijven. 
 
Voor meer informatie over VDL Groep ga naar www.vdlgroep.com. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Godfried de Jongh 
VDL Participatie bv 
Hoevenweg 1 
5652 AW Eindhoven 
Telefoon: +31 (0)40 292 50 59 
E-mail: g.de.jongh@vdl.nl 
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Over SITA 
 
SITA is the world's leading specialist in air transport communications and IT solutions. Owned by the 
industry, SITA delivers solutions to airlines, airports, GDSs and governments over the world’s most 
extensive communications network. Its portfolio covers every aspect of the industry from managed global 
communications, to passenger, baggage, flight and aircraft operations, border management and air-to-
ground communications. With a presence at more than 1,000 airports around the world, SITA provides a 
unique service to its 430 air transport industry members and 2,800 customers in more than 200 countries. 
In 2014, SITA had consolidated revenues of US$1.7 billion. 
 
SITA’s subsidiaries and joint ventures include SITA OnAir, CHAMP Cargosystems and Aviareto. For further 
information go to www.sita.aero 
 


