
 

Persbericht 

 

Delinuts neemt verkoopactiviteiten en verpakkingsmachines 
van notenverpakker Qualino over 

 

Ede – 22 december 2021 | Delinuts b.v. uit Ede, handelaar en verpakker van noten en 
zuidvruchten, neemt per 1 januari 2022 de activiteiten van branchegenoot Qualino b.v. uit 
Bunschoten-Spakenburg over. Dat zijn beide partijen vandaag overeengekomen.   

Delinuts en Qualino, beide opgericht in 1994, zijn specialisten in noten, zuidvruchten en aanverwante 
producten, ieder met eigen expertises op het gebied van de inkoop en verkoop. Na de overname zal 
Delinuts alle verkoopactiviteiten van Qualino overnemen en voortzetten onder de naam Delinuts. 
Tevens verkrijgt Delinuts hierbij eigen verpakkingslijnen op een moderne BRC gecertificeerde 
productielocatie. Alle medewerkers van Qualino gaan over naar Delinuts en zullen hun werk bij de 
nieuwe eigenaar voortzetten. Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt. 

Bert Visser, directeur-eigenaar van Qualino zegt in toelichting: “Met deze overname van mijn bedrijf 

weet ik dat het bij Delinuts in goede handen is en zo de continuïteit voor mijn medewerkers en 

klanten is gewaarborgd. Dat geeft mij de gelegenheid meer tijd vrij te maken voor andere zaken.” 

Koert Liekelema, managing director van Delinuts: “Wij zijn erg blij dat we met deze gerichte 
acquisitie ons portfolio van verpakte producten kunnen uitbreiden en daarmee onze propositie in de 
markt versterken. Deze stap past in ons groeiplan en strategie om het huidige Delinuts om te vormen 
tot een modern notenbedrijf waarin toegevoegde waarde, co-creatie met en marketing voor onze 
klanten centraal staan.”  
 
Delinuts maakt deel uit van Acomo (Amsterdam Commodities N.V.), het aan de Euronext Amsterdam 
genoteerde bedrijf in natuurlijke voedingsingrediënten zoals specerijen, noten, eetbare zaden, thee, 
voedingsingrediënten en biologische ingrediënten.  
 

  



Over Delinuts B.V. 

Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit deze expertise is het 
assortiment bovendien uitgebreid met diverse aanverwante artikelen. Het bedrijf volgt de 
markttrends op de voet en is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten 
en verpakkingen. Delinuts levert aan groothandels in binnen –en buitenland, aan klanten in het 
segment speciaalzaken en aan foodservicebedrijven en supermarkten.   
 

Over Qualino B.V. 

Qualino is een toonaangevende verpakker en distributeur van gedroogde zuidvruchten, noten, 
saladeversierders, zaden en pitten en aanverwanten. Qualino belevert met deze producten 
supermarktketens, grootverbruikers, grossiers en de levensmiddelenindustrie. Qualino beschikt over 
kennis van productontwikkeling, verpakkingstechnologie en een efficiënte productie.  

 

 


