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Alumexx  
 
Bijna iedereen heeft wel een huishoudtrapje in de schuur of garage staan. En de rolsteiger die 

wordt gebruikt bij een verbouwing bij de buren, waar komt deze eigenlijk vandaan?   

De kans is aanwezig dat deze zijn geleverd door het sinds 2018 beursgenoteerde Alumexx 

NV. Alumexx uit Etten-Leur is namelijk een leverancier van hoogwaardige klimmaterialen. 

Deze bestaan uit ladders, trappen en steigers. Het bedrijf werd opgericht door de 46-jarige 

CEO Jeroen van den Heuvel. Een rasondernemer die is betrokken bij meerdere bedrijven en 

vastgoedprojecten.  

 

Nuttig besteed 

Toen Jeroen van den Heuvel 16 jaar was kocht hij van zijn zilvervlootspaarrekening (een 

rekening waarop ouders voor een kind kunnen sparen voor later) een lasapparaat om 

aluminium te kunnen lassen en een aanhangwagen. 

 

Hij plaatste een advertentie in de regionale krant waarop een aannemer reageerde. Voor het 

repareren van een steiger ontving hij 300 gulden. De ondernemersgeest zat er al vroeg in. In 

plaats van met zijn vrienden naar de kroeg te gaan met dit geld, kocht hij apparatuur.  

Hij lastte nog meer, plaatste advertenties in De Telegraaf en werd platgebeld. Rolsteigers 
waren in die tijd namelijk hartstikke duur en konden moeilijk gerepareerd worden. Vaak werd 
er bij een kapotte steiger tot vervanging overgegaan. Met de diensten van Jeroen was dit niet 
meer nodig. Bovendien kocht Van den Heuvel oude steigers op, repareerde deze en verkocht 
ze met winst.  
 
De leveranciers van rolsteigers waren dan ook niet blij met Jeroen. Op een gegeven moment 
wilden ze dan ook geen onderdelen meer aan hem leveren. Hierop besloot Van den Heuvel 
naar China af te reizen om deze zelf te kunnen produceren.  
 
Zo geschiede. Hij besloot klimmaterialen voor de industrie te produceren en dit groeide uit tot 
het nu nog bestaande ASC (Aluminium Scaffolding Group). In 2012 werd er besloten ook de 
consumentenmarkt te gaan bedienen met aluminium huishoudtrapjes na een grote order van 
Praxis.  
 
Oprichting Alumexx 
In 2016 werden de activiteiten voor de consumententak serieus gescheiden en ging de tak 
verder als Alumexx. In 2018 werd Alumexx via een reverse listing naar de beurs gebracht. Van 
den Heuvel verkocht 30% van het bedrijf ASC aan het zittende management en trok zich terug 
uit de dagelijkse leiding.  
 
ASC wist hij onder zijn leiding uit te bouwen tot een bedrijf met ongeveer 30 miljoen omzet. De 
bedoeling is dat Van den Heuvel hetzelfde kunstje nog eens gaat herhalen, maar dan voor de 
consumentenmarkt en in een veel sneller tempo. De beursnotering kan hier bij helpen en is 
onderdeel van een ambitieus en internationaal groeiplan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3/8 Ladders en steigers 
 
Alumexx levert ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en 
onderhoudswerkzaamheden op hoogte. Hierbij richt het zich voornamelijk op zzp’ers en doe-
het-zelvers.  
 
De producten van Alumexx zijn uniek in zijn soort. Door de slimme vormen en samenstelling 
van het aluminium zijn ze namelijk lichter dan andere klimmaterialen, maar behouden gelijke 
sterkte. Deze eigenschappen bieden veel potentieel in het buitenland, waar klimproducten van 
zwaardere materialen de markten domineren.  
 
Verder onderscheid Alumexx zich met haar snelle service en hoge klanttevredenheid. Binnen 
Europa wordt binnen 48 uur na bestelling geleverd.  
 
De productiekosten in deze markt zijn laag en de volumes zijn groot. Alumexx verkoopt haar 
producten middels 4 kanalen: 

 
1. Via dealers (65%) 
2. Bouwmarkten (15%)  
3. Externe online platforms (13%) 
4. Eigen online platforms (8%)  

 
De afzetmarkt is tot op heden voornamelijk Europa, namelijk Nederland en Duitsland. Het 
bedrijf draaide dit jaar echter ook haar eerste omzet in de Verenigde Staten.  
 
De producten van Alumexx worden verkocht onder eigen merknaam, maar sinds vorig jaar 
heeft het bedrijf haar assortiment uitgebreid met de Duitse kwaliteitsmerken Hailo en Batavia. 
Begin dit jaar werd er een samenwerking gesloten met het Britse JCB, ook onder deze 
merknaam zal het producten gaan leveren.  
 
Ecosystemen 
Een andere toevoeging op het assortiment is een nieuwe productlijn voor ecosystemen. 
Alumexx richt zich sinds dit jaar op het leveren van aluminium laadpalen en montage materiaal 
voor zonnepanelen. Hiermee boort het bedrijf en wereldwijde trend aan met betrekking tot  
hernieuwbare energie en een nieuwe doelgroep namelijk installateurs en dakdekkers.  
 

Dispensers met voetpedaal  

Dat er sprake is van een snel acterend bedrijf blijkt uit hoe het met de coronacrisis is 

omgegaan. Alumexx ontwikkelde binnen no-time dispensers met voetpedaal, omdat het bedrijf 

opmerkte dat er alleen maar handpompjes beschikbaar waren. Het product werd binnen 3 

week op de markt gezet. Er werden onder andere gepersonaliseerde dispensers ontwikkelt en 

geleverd aan Heineken. 
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Groei, groei en groei   
 
Dat Alumexx haar groeiambities waar wil maken blijkt uit afgelopen jaar waarin de nodige deals 
werden gesloten. Afgelopen jaar werd er met Koninklijke OnderhoudNL (onderhoud.nl) een 
vereniging waar 2200 aaneengesloten bedrijven bij zijn aangesloten een contract getekend. 
Leden kunnen nu producten van Alumexx bestellen.  
 
Internationale groei 
De internationale ambities van Alumexx beginnen langzaamaan vorm te krijgen. Alumexx werd 
afgelopen jaar huisleverancier bij Zevij-Necomij een inkooporganisatie voor de technische 
groothandel en ijzerwarenvakhandel waarbij 575 groothandels in de Benelux bij zijn 
aangesloten. 
 
In Duitsland wordt aan de weg getimmerd met een aantal nieuwe partijen en ook in Zweden is 
voet aan de grond gezet via een dealer. De omzetten zijn in dit laatste land echter nog beperkt.  
 
Buiten Europa werd er met de Dijtham Group een overeenkomst voor de hele Nederlandse 
Antillen gesloten. Dit partnerschap is tweeledig, een afzetmarkt van het Dijtham Group is 
namelijk ook de Verenigde Staten.  
 
Voor de Verenigde Staten liggen er voor de toekomst plannen om een productiefaciliteit op te 
zetten in het land. Gezien de kosten zijn deze plannen voorlopig op de lange baan geschoven. 
Via Amazon worden er producten van ASC verkocht op commissiebasis. Gezien vormgeving 
van de huidige activiteiten in de Verenigde Staten verwachten van deze markt op korte termijn 
relatief weinig.  

 
Overname 

Hoewel Alumexx inzet op autonome groei, blijft het tevens actief in het zoeken van strategische 
overnames. In juni werd de jaarlijkst winstgevende en snelgroeiende branchegenoot 
DVLvanLoon BV overgenomen die voornamelijk bekend is van het online platform 
Rolsteiger.net.  
 
Dit structureel winstgevende bedrijf dat de afgelopen jaren rap groeide leidt tot een extra 1 
miljoen omzet. Bovendien wordt er een ton winst toegevoegd. Logistiek is het tevens een 
strategische overname. Alumexx krijgt hierdoor namelijk de beschikking over een vestiging in 
Schagen (Noord-Holland). Hiermee groeit het bedrijf logistiek en zal de service en de snelheid 
van leveren worden verhoogd.  
 
CEO verhuisd mee  
De eigenaar Frank van Loon verhuisd overigens met het bedrijf en heeft een contract getekend 
voor 5 jaar als commercieel manager. Frank van Loon en Jeroen van den Heuvel kennen elkaar 
goed en hiermee wordt het managementsteam versterkt met een ervaren manager die de markt 
bewezen goed doorziet. 
 
We verbazen ons enigszins over de kosten van de overname door Alumexx. De overname 
wordt gedaan door de uitgifte van 250.000 aandelen op een koers van €0,44 per aandeel. 
Hierop zit een lock-up periode van 5 jaar, hetgeen betekent dat ze in deze periode niet verkocht 
mogen worden. Daarnaast ontvangt de nieuwe commercieel manager een bedrag in contanten 
van €50.000,- vanuit eigen middelen.  
 

Ondanks dat het negatieve crediteurensaldo van €89.000 wordt overgenomen, vinden we de 

overname erg goedkoop. Een simpel rekensommetje leert ons dat de investering met lichte 

groei binnen 2 jaar kan worden terugverdiend.  We kunnen hieruit concluderen dat Frank van 

Loon vertrouwen heeft in fors hogere beurskoersen.                                  
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Online groei  
 
Dat internet een razendsnelle manier is om te groeien beseft het management van Alumexx 
goed. Naast de eigen webshop zijn de producten van Alumexx tevens te koop op bekende 
verkoopplatforms.  
 
Er zijn al enkele jaren contracten met Coolblue, Bol.com en Toolstation. Afgelopen jaar werden 
Amazon, Blokker en fonQ hieraan toegevoegd. De vindbaarheid en de reviews op de 
klimmaterialen van Alumexx zijn goed te noemen en we zien deze uitbreiding dan ook als een 
zeer positieve ontwikkeling.  
 

 
 

 
 
 
 
Zoekmachineoptimalisatie  
Het liefst ziet Alumexx de verkopen via haar eigen webshops, omdat hier de hoogste marges 
behaald worden. Naar eigen zeggen is de vindbaarheid van de website door 
zoekmachineoptimalisatie afgelopen jaar verbeterd.  
 
Binnen het team van Pennywatch hebben we veel kaas gegeten van online marketing en het 
onderdeel zoekmachineoptimalisatie (SEO, Search Engine Optimization). De dominante 
zoekmachine in Nederland is Google.  
 
Het doel van SEO is zo hoog mogelijk in Google komen op relevante zoektermen. Dit kan 
worden bereikt door je website op een effectieve manier in te richten en zoekwoorden zoals 
steiger kopen, ladder kopen of trap kopen op een slimme manier te verwerken in de website, 
artikelen en blogs.  
 
Dit moet vervolgens tot “gratis” bezoekers uit Google leiden waarvan een deel geconverteerd 
wordt in een aankoop. We namen de proef op de som.  
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Slechte vindbaarheid 
Wanneer we Googelen op “steiger kopen”, treffen we bovenaan in de resultaten 2 concurenten 
zonder steigers van Alumexx in het assortiment. Alumexx treffen we niet aan op de eerste 3 
zoekpagina’s. Voor de zoektermen: Trap kopen, ladder kopen en rolsteiger kopen geldt 
hetzelfde. Het specifieker maken van de zoektermen door aluminium toe te voegen, levert 
vergelijkbare resultaten op. 
 
Wel treffen we bij de laatste zoektermen het overgenomen rolsteiger.net hoog in de 
zoekresultaten aan, maar we kunnen concluderen dat vindbaarheid van Alumexx ronduit slecht 
is te noemen en op dit gebied nog veel te winnen valt.  
 
De lage Google ranking wordt overigens goed opgelost door gebruik te maken van Google 
Adsense (betaalde advertenties in Google). Door enkele tientallen centen per klik te betalen, 
krijgt het alsnog de gewenste hoge notering in Google. Een krachtig marketingmiddel, wat 
verdere groei snel kan bevorderen.  
 

                  
 
Na het uitgebreid bestuderen van de website neemt dit niet weg dat de vindbaarheid er slecht 
uiziet. We hebben er echter vertrouwen in dat de nieuwe commercieel manager Frank van Loon 
dit onderdeel onder handen zal nemen. 
 
We worden hierin gesterkt met de vaststelling dat Van Loon dit voor zijn verkochte 
Rolsteiger.net goed voor elkaar had. Bovendien vinden we op het LinkedIn account van Frank 
twee certificaten met gevolgde cursussen met betrekking tot dit onderwerp 
 
 
Social media   
Wanneer we de het bereik via de social media onder de loep nemen zien we dat ook hier nog 
erg veel te winnen valt:  
 
 

Medium  Volgers Actief  

LinkedIn 104    √ 

Facebook  396 √ 

Instagram  144 √ 

 

 
Met de overname van Rolsteigers, worden er 921 volgers van de Facebookpagina 
overgenomen. Rolsteigers is niet actief op de overige social media. 
 
We kunnen concluderen dat het bereik en daaruit voortvloeiende omzet vanuit social media 
waarschijnlijk nagenoeg 0 is. Ook op dit vlak zullen we in de toekomst graag verbetering willen 
zien.  
 



 
   

De cijfers  
 

Met Alumexx hebben we te maken met een zogeheten microcap aandeel. De 
marktkapitalisatie bedraagt nog geen 4,5 miljoen wat zeer weinig is voor een beursgenoteerd 
bedrijf. Afgelopen jaar groeide het bedrijf organisch met 48%. De omzet steeg van 1,57 
miljoen in 2018 naar 2,32 miljoen in 2019. 
 
Vooral in Duitsland groeide Alumexx snel. 37% van de omzet werd afgelopen jaar in het 
buitenland behaald terwijl dit een jaar eerder nog maar 26% was. Onder aan de streep bleef 
er een kleine winst over van €60k.  
 
Op de balans vinden we een kaspositie van 358k en geen schulden. Het bedrijf heeft al 
aangegeven geen externe financiering nodig is voor 2021. Met de overname van DVLvanLoon 
weten we alvast dat er jaarlijks minimaal 1 miljoen omzet en een 100k winst kunnen worden 
toegevoegd.  
 
Afgaande op gelijke groeicijfers zou de omzet over 2020 rond de 4 miljoen moeten uitkomen. 

Alumexx heeft al aangegeven dat na slechts een klein dipje in de laatste weken van maart, de 

groei zich op eenzelfde tempo ontwikkeld als afgelopen jaar. De impact van Covid-19 op de 

financiele resultaten lijkt hierdoor beperkt te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is lastig om het bedrijf te waarderen in de huidige fase. Bovendien zijn concurrenten zoals 

het grote Werner en Altrex (trappen van Gamma) niet beursgenoteerd. Dat Alumexx hier voor 

de beursintroductie zelf ook moeite mee had blijkt uit de beurskoers.   

 

Na een piek op 2,78 begin 2018 is het alleen maar bergafwaarts gegaan met de koers (grafiek 

op de volgende pagina). Wat we zeker weten is dat de waardering tijdens de beursgang veel 

te hoog is geweest. Momenteel weten we dat de koers van het aandeel (0,41) momenteel 

bijna 7% lager noteert dan de koers (0,44) waarvoor Frank van Loon zijn bedrijf voor van de 

hand deed. 

 

Gezien het in onze ogen lage overnamebedrag van het bedrijf, blijkt hieruit in ieder geval dat 

kersverse commercieel manager fors hogere koersen voorziet in de toekomst.  

Tegen de huidige koers betalen we 6,56 keer de boekwaarde. De overname en groei van 

2020 zijn hierin nog niet meegenomen. De premie is desondanks fors, maar mocht Alumexx 

het huidige groeitempo blijven vasthouden dan vinden we dit een faire prijs.  
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Kerncijfers  

Marktkapitalisatie:        4,4 mln 

Omzet:         2,3 mln  

Winst:          0,1 mln  

Kaspositie:          0,4 mln 

Totale schuld:         (-) mln  

Aandelenkoers:             0,41 

Boekwaarde per aandeel:            0,06 

Koers/boekwaarde:            6,56  

Current ratio:                        1,5                       

 
     

 

 



 

 
 

  

 

De koers  
 
De afgelopen jaren is de markt op zoek gegaan naar een eerlijke waardering voor het aandeel 
Alumexx. Sinds de beursgang heeft dat de koers geen goed gedaan. Het is aaneenlopend 
gedaald. Sinds het dieptepunt van de beurscrash in maart is het aandeel weer opgekrabbelt. 
Het aandeel lijkt rond de huidige koers wat evenwicht te hebben gevonden.  
 

 
 
De koersdruk is te wijten aan meerdere factoren. Te grootste factor is de te hoge 
introductiekoers. Ook van de voorspelde groei (en productiefaciliteit) in de Verenigde Staten 
hadden beleggers duidelijk meer verwacht.  
 
Dit geldt tevens voor een bekende grootaandeelhouder in het fonds, Selwyn Duijvestijn van 
het slecht presterende fonds MountainShield. Op 1 januari 2018 had Duijvestijn 25,36% van 
de aandelen. Sindsdien heeft hij zijn belang afgebouwd naar een kapitaalbelang van 1,55%.  
 
 
Blij met afgebouwde positie  
Het afbouwen van dit grote belang heeft de afgelopen jaren voor flinke koersdruk gezorgd. 
Bovendien geeft een deelneming van Selwyn Duijvestijn beleggers niet gelijk vertrouwen. 
Zowel Selwyn als zijn discutabele fonds MountainShield hebben een slechte naam in de 
beleggerswereld.  
 
Bovendien maakte Selwyn geen vrienden met het management door vorig jaar een open brief 
te schrijven met concrete adviezen. Hoewel we sommige adviezen niet slecht vonden, zijn we 
blij dat het afgebouwde belang en de bijbehorende koersdruk verleden tijd is.  
 
Bovendien zijn we verheugd dat hiermee negatieve associaties via het verliesgevende fonds 
van MountainShield waarschijnlijk niet meer aan het frisse Alumexx gekoppeld zullen worden.   
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Te kort OBB-accountants  
Wat beleggers waarschijnlijk tevens verontrust is dat Alumexx voor afgelopen boekjaar geen 

OOB-accountant wist te vinden. Op het moment dat een bedrijf naar de beurs en dus publiek 

gaat, kunnen er aandelen in gekocht worden. Vanaf zo’n moment is er sprake van een 

organisatie van openbaar belang (OOB).  

De jaarrekening dient daarom gecontroleerd te worden op juistheid door een OOB accountant.  

Om OOB accountants te kunnen leveren, moeten ook accountantsorganisaties aan strenge 

aanvullende eisen voldoen. In Nederland zijn er momenteel slechts 6 accountantskantoren die 

OOB-controles mogen doen. In 2018 waren dit er nog 9. Sindsdien is de vraag naar OOB-

accountants toegenomen, maar het aanbod verminderd.  

De overgebleven accountantskantoren blijken niet de capaciteit te hebben om de 

jaarrekeningen van kleine beursfondsen zoals Alumexx te controleren. Dit is vervelend, want 

het gebrek aan een accountantsverklaring kan het aantrekken van nieuw kapitaal bemoeilijken.  

 

Mininster Hoekstra van Financiën kondigde afgelopen maand een wetsvoorstel aan waarbij 

accountants kunnen worden aangewezen om beursgenoteerde bedrijven te controleren. Dit zou 

dit toekomstige probleem voor kleine beursgenoteerde ondernemingen en dus Alumexx 

oplossen.  

 

Grootaandeelhouders & Insider Tradings  

Grootaandeelhouders 

De onderstaande grafiek bevat informatie over de posities van de 3 grootste aandeelhouders 

van het bedrijf. Wijzigingen in posities kunnen een belangrijk signaal vormen voor 

aandeelhouders en beleggers. 
 

 

 

Een opvallende grootaandeelhouder is Crazy Duck. Dit is een BV van de bekende Nederlandse 

belegger Martijn Kok die zijn vermogen bij elkaar verdiende met de handel in penny stocks. 

Naar eigen zeggen voert hij liever de eendjes dan met aandelenhandel bezig te zijn. Zijn liefde 

voor eendjes blijkt tevens uit zijn overige BV’s: Hungry Duck, Angry Duck en Kuikens BV.  

 

 

Insider Tradings  

Crazy Duck BV heeft haar belang sinds de beursgang ongewijzigd gelaten Hetzelfde geldt voor 

Jost. Zoals eerder besproken heeft MountainShield haar belang fors afgebouwd. In 

bovenstaande tabel, zien we het fonds terug als Roi Asset Management BV.  
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Conclusie 

Alumexx is een bedrijf met een uniek product, goede service en een hoge klanttevredenheid. 

Zowel nationaal als internationaal heeft het een flinke groeipotentie. De haalbaarheid hiervan 

werd afgelopen jaar onderstreept met uitbreiding van het assortiment, nieuw gesloten deals en 

de focus op online groei.  

 

Op het gebied van online marketing met betrekking tot verkopen via de eigen webshop, waarop 

de grootste marges worden behaald, valt veel te verbeteren. Ook op social media is het bedrijf 

nauwelijks aanwezig. We zijn blij met de goedkoop ogende overname van Rolsteigers.net en 

de benoeming van commercieel manager Van Loon om dit onderdeel onder handen te nemen. 

De omzet van Alumexx groeit snel, de verwachting is dat deze groei ondanks de coronacrisis 

doorgezet kan worden. Eventuele verdere overnames van branchegenoten kunnen deze groei 

versnellen.  

 

Het aandeel is lastig te waarderen en noteert 6,56 keer de boekwaarde. Wat we wel weten is 

dat de koers 7% lager noteert dan de uitgifteprijs van 0,44 waarop DVLvanLoon werd 

overgenomen.  

 

De koers is de afgelopen jaren flink gedaald. Dit is te wijten aan de te hoge introductiekoers, 

minder dan verwachte groei en koersdruk door het afbouwen van het belang van 

MountainShield. Vanwege de  grote negativiteit rondom dit fonds en de koersdruk door de 

verkopen zijn we blij met het afgebouwde belang.  

 

Het niet kunnen vinden van een OOB-accountant zien we als een tijdelijk probleem. We hopen 

dat hier snel een oplossing voor wordt gevonden.  

 

Aankoop aandelen  
 

Na een periode van mooie rendementen voor de portefeuille, zien we de mogelijkheid om een 

positie met een speculatief karakter in te nemen in het bedrijf Alumexx binnen onze goed 

gespreide portefeuille.  

Gezien de lage free float (verhandelbare aandelen) verwachten we een hoge volatiliteit in de 

beurskoers.  

Deze volatiliteit zullen we in ons voordeel gebruiken. We hebben vertrouwen in de producten en 

de groeiambities van het bedrijf en zullen het niet nalaten onze positie in het geval van 

positieve bedrijfsontwikkelingen, maar lagere beurskoersen te vergroten. 

 

Plotse koersstijgingen van 50% of meer vanaf de huidige koers, zullen we juist gebruiken om 

winst af te romen en risico af te bouwen.   

 

Transactie  

We kopen 2439 aandelen Alumexx NV op Euronext Amsterdam op een koers van 0,41 voor 

een totaal van 999,99.  

Beurs:  Euronext Amsterdam 

Ticker: ALX 

ISIN:    NL0012194724 
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Omdat je dit rapport las… 

 

1. Direct toegang tot de portefeuille (hoofzakelijk bestaand uit penny stocks) 

2. Alerts van aan- en verkopen via mail en Whatsapp! 

3. Toegang tot alle premium rapporten  

4. Inzicht in de kaspositie en alle transacties 

5. Bonus: Biotechportefeuille  

6. Beter leren beleggen in de studieomgeving (e-books en videocursus) 

7. Exclusieve premium aanbiedingen 

8. Geen verplichtingen, je bepaalt zelf of je verlengd 

Je kunt jezelf nu onmiddellijk toegang verschaffen voor tijdelijke en eenmalige korting 

van 55% + bonus via onderstaande button!  

                                                        

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://pennywatch.nl/tijdelijk-aanbod-xh78g/

