
 

 

 

 

 

Rubix Benelux bouwt haar Fluid Power specialisme verder uit met de acquisitie van Geeve 

Hydraulics  

Rubix Benelux heeft het in Rotterdam gevestigde Geeve Hydraulics overgenomen. De overname 

zorgt voor een sterk hydraulisch aanbod voor Rubix in de hele Benelux regio. Geeve is een 

toonaangevend onafhankelijk hydraulische distributeur en één van Parker’s key distributeurs voor 

hydrauliek in Nederland. 

Geeve, opgericht in 1996, distribueert hydraulische slangen en componenten en biedt een scala aan 

bijbehorende diensten, waaronder assemblages, certificeringen en reparaties. Sinds 2016 heeft 

Geeve haar productaanbod verder uitgebreid met o.a. pneumatiek, motoren en buizen. Met 45 

medewerkers genereerde het bedrijf in 2019 een omzet van circa € 19 miljoen. 

Na 24 jaar maakt Henk Geeve, oprichter van Geeve Hydraulics, van de gelegenheid gebruik om met 

pensioen te gaan. Zowel zijn zonen als de rest van het management blijven aan bij het bedrijf dat 

binnen Rubix het nieuwe competence center voor Hydrauliek zal worden.  

In reactie op de overname zegt Paul van der Rest, CEO Rubix Benelux & Nordics: “Ik ben verheugd de 

nieuwe collega's van Geeve te verwelkomen in de Rubix-familie. Deze acquisitie zal onze 

hydraulische capaciteiten verder ontwikkelen en tegelijkertijd onze aanwezigheid bij de industrie in 

de regio Rotterdam versterken. Het is een logische uitbreiding van ons huidige MRO productaanbod 

voor onze klanten. " 

Henk Geeve vult aan: "Ik ben trots op het bedrijf dat we de afgelopen 24 jaar hebben opgebouwd. 

Dit is het juiste moment voor het bedrijf om een volgende fase in te gaan en een verdere te groei te 

realiseren en ik kan mij geen betere partner voorstellen dan Rubix. Ik kan met pensioen gaan, 

wetende dat ik het bedrijf overdraag aan een Europese marktleider met ambitieuze 

toekomstplannen waar zowel onze klanten als collega's van zullen gaan profiteren. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Media verzoeken 

Willem Verhoeven 
M&A Manager Rubix Benelux 
willem.verhoeven@rubix-group.nl 
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Over Rubix 

Rubix is Europa’s grootste leverancier van industriële onderhouds-, reparatie- en 
revisieproducten en -services. Rubix is ontstaan uit de fusie van IPH en Brammer in 2017, na 
overname van Brammer door Advent International. Martin Gaarn Thomson is in April 2018 
als groep CEO toegetreden tot Rubix. Vanuit meer dan 800 locaties in 22 landen, helpen 
8.000 werknemers een topassortiment aan industriële producten en services te 
identificeren, installeren en te leveren aan meer dan 220.000 klanten. Het bedrijf had een 
gezamenlijke omzet van € 2,4 miljard in 2019 en is Europees nummer één distributeur van 
lagers, transmissies en automatisering, hydrauliek, machines, montage, pneumatiek, 
verspaning, gereedschappen en veiligheidsartikelen. Bekende handelsnamen binnen Rubix 
zijn Biesheuvel Techniek, Brammer, Buck & Hickman, Giner, Julsa, Minetti, Montalpina, 
Novotech, Orexad, Robod, Syresa, and Zitec.  Voor meer informatie: www.rubix-group.com  
 

 

 

Over Geeve Hydraulics 

Geeve Hydraulics, opgericht in 1996, is een technische groothandel in hydrauliek slangen en 
componenten van gerenommeerde merken en fabrikanten. Het bedrijf is gevestigd in 
Rotterdam en heef een Parkerstore en eigen workshop voor slangenassemblages en 
certificeringen. Het team van 45 werknemers heeft jarenlange ervaring met hydraulische 
componenten en is in staat klanten te voorzien van passende antwoorden en betrouwbare 
oplossingen. Ze leveren meer dan 30.000 artikelen verdeeld over meerdere productlijnen en 
categorieën in voorraad (uiteenlopend van snijringkoppelingen, slangen, kogelkranen, 
gereedschap tot leidingbeugels). Geeve Hydraulics biedt een hoog kwaliteitsniveau, 
uitstekende service en is vanwege haar ruime voorraad in staat op korte termijn te leveren 
en te assembleren. Voor meer informatie: www.geeve.com 

 

http://www.rubix-group.com/
http://www.geeve.com/

