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Bengt Cornelissen | 50 jaar  

Gescheiden, koopwoning in Nijmegen 

 

Opleidingen:  HEAO 

EBI Klimaattechniek C   

NvvKL koeltechniek A 

VCCN Cleamroomtechniek  

HTS werktuigbouw basis  

 

Na de afronding van een HEAO-studie in Arnhem ben ik na een verlengde stageopdracht Food Inter Medi Air 

B.V. begonnen. De missie van deze organisatie was om het vleesbederf te verminderen met het product Fresh 

Line System: een gepatenteerd product dat de houdbaarheid en verse uitstraling van vleesproducten verlengt. 

Dit concept werd bijzonder goed ontvangen en al vrij snel uitgebreid met een bevochtiger op basis van de 

ultrasone techniek.  

 

De verkoop werd echter gestaakt nadat marktveranderingen het onmogelijk maakte om voldoende volume te 

genereren. De bevochtiger bleek na onderzoek meer potentie te hebben waaruit mijn specialisatie in 

luchtbevochtiging is ontstaan. De bevochtiger werd ontwikkeld en vermarkt onder het merk Aire Fresh 

Systems: importeur en leverancier van diverse luchtbevochtigingsapparatuur voor de Benelux. Deze 

organisatie richtte zich voornamelijk op specialistische toepassingen zoals misting-systemen voor toonbanken, 

klimaatkasten voor sigaren, houtopslag testkamers, krekelkweek concepten, bomen en papieropslag en 

digitale printmachines. Tevens leverden we op projectbasis  passende bevochtiginginstallatie  aan diverse 

grotere utiliteitsgebouwen. Dit deden we samen met leveranciers van luchtbehandelingkasten en/of 

installateurs.  

 

De vraag naar een bevochtiger voor woningen ontstond uit de ervaringen van de professionele gebruikers. Dit 

is de oorsprong van HomEvap. 

 

Drs. Judith van Dam | 50 jaar 

Gescheiden, koopwoning in Nijmegen 

 

Opleidingen:  Algemene Letteren aan Radboud Universiteit 

NIMA B  

 

Na mijn studie heb ik jarenlang gewerkt  in de arbeidsbemiddeling, voornamelijk als accountmanager voor 

grotere accounts, bij diverse uitzendorganisaties zoals Vedior en Content. Daarna heb ik een aantal jaren 

gewerkt als tendermanager bij Deli XL voordat ik betrokken werd bij, in eerste instantie, Aire Fresh Systems. 

 

Voor de opleiding NIMA-B heb ik het marketingplan voor de producten van HomEvap geschreven. Omdat deze 

producten zich richtten op een andere markt werd besloten om een aparte BV op te richten waar ik tevens 

mede-eigenaar van werd. In eerste instantie heb ik me beziggehouden met de website en de verkoop van het 

eerste model. Deze heb ik daarna verder helpen ontwikkelen.  

https://www.linkedin.com/in/bengt-cornelissen-%F0%9F%92%A6-6162601/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/judithvandam/?originalSubdomain=nl


 

 
 

Na het op de markt brengen van het nieuwe model waren mijn voornaamste taken de assemblage, het 

schrijven van informatiedocumenten en het onderhouden van de website. Sinds de uitbreiding van ons 

assemblageteam houd ik mij voornamelijk bezig met sales en marketing, inkoop, on- en offline communicatie 

en het uitbreiden van ons internationale dealernetwerk.  

 

Ik geloof in ons product. Mensen brengen over het algemeen veel tijd door in ongezonde omgevingen. Een 

gezond binnenklimaat wordt gevormd door een optimale luchtvochtigheid en thermisch comfort en dat is 

precies waar wij ons iedere dag voor inzetten! 

 

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 

HomEvap B.V.  
 

Winst en Verlies (x € 1.000,-) Historische cijfers Prognosecijfers 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Omzet 12 240 279 659 725 1020 

Brutowinst 43 102 137 268 290 408 

Af: Afschrijvingen 0 0 6 33 38 38 

Af: Overige bedrijfskosten 58 103 127 171 176 233 

Bedrijfsresultaat -15 -1 4 64 76 137 

Af: Financiële lasten 0 20 9 21 15 10 

Resultaat voor belasting -15 -21 -5 43 61 127 

Belasting   0 0 8 12 24 

Resultaat na belasting -15 -21 -5 35 49 103 

 

Balans (x € 1.000,-) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA       

Immateriële activa 0 11 10 171 154 135 

Vaste activa 17 18 30 47 34 15 

Financiële activa 0 1 5 7 7 7 

Voorraad 31 41 35 36 37 37 

Vlottende activa 25 14 40 68 74 103 

Liquide middelen 0 0 0 131 168 271 

Totaal 73 85 120 460 474 568 

PASSIVA       

Eigen vermogen -107 -128 -129 95 158 284 

Langlopende verplichtingen 140 133 141 107 94 81 

Bestaande lening Geldvoorelkaar.nl 0 0 0 141 106 69 

Kortlopende verplichtingen 40 80 108 110 116 134 

Totaal 73 85 120 460 474 568 

RATIO’s*       

Solvabiliteit -147% -151% -108% 21% 33% 50% 

Liquiditeit (current ratio) 0,6 0,2 0,4 1,8 2,1 2,8 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze Werkwijze. 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze#ratios

