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PERSBERICHT  

 

Delft, 13 juli 2018 

 
Royal Delft Group investeert in vastgoed 

 

Royal Delft Group kondigde 9 april jl. aan een transactie voor te bereiden waarbij diverse 
vastgoedobjecten worden gekocht van Boron, de family office van de familie J.A. Fentener 
van Vlissingen. De transactie omvat twee bedrijfspanden en een aantal appartementen in 
ontwikkeling. 
 
Royal Delft Group heeft inmiddels de koop en levering van de bedrijfspanden succesvol 
afgerond. De appartementen worden, onder de opschortende voorwaarde dat deze conform 
de verwachtingen van de Royal Delft Group zijn, op een later moment geleverd. 
 
Henk Schouten, CEO Royal Delft Group: "Wij zijn verheugd met de totstandkoming van deze 
transactie. Deze investering vormt een solide financiële basis voor onze kernactiviteiten en 
wij kijken uit naar de voortzetting van onze constructieve samenwerking met Boron." 
 

EINDE PERSBERICHT 

 

 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelftgroup.com 

 

De Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam 

onder de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen: 

 

Royal Delft 

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere 

(Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke 

Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens 

een toeristische attractie. Ruim 120.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan 

de Royal Delft Experience. 

 

Royal Leerdam Crystal 

Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die 

ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars 

aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. 
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Royal Delft Vastgoed 

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De 

opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van de overige twee 

bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal. 


