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NIEUWE MIJLPAAL OP WEG  

NAAR VERDERE INTERNATIONALISERING

Life & Mobility Group heeft haar positie verder versterkt door de overname 

van alle aandelen van Karma Europe. René Ploum, de huidige eigenaar van 

Karma Europe, gaat als aandeelhouder deelnemen in de Life & Mobility 

Group en treedt tevens toe tot de Raad van Bestuur.

De overname van Karma Europe past uitstekend in de ambitie van beide 

organisaties: een versnelde groei naar de positie van prominente Europese 

speler. De toevoeging van het programma rolstoelen van Karma Europe  

draagt bij aan een verdere completering van het mobiliteitsportfolio van de 

Life & Mobility Group.

Na de overname van Karma Europe zijn circa 130 medewerkers werkzaam bij 

vestigingen in Nederland, België en Duitsland. De Life & Mobility Group is met 

name actief in West Europa. De jaaromzet bedraagt ruim € 40 miljoen.

In de komende periode ligt het accent op het behalen van operationele  

synergievoordelen en de gezamenlijke bewerking van de internationale 

markt. De krachtenbundeling op het terrein van product ontwikkeling zal 

resulteren in de introductie van een aantal nieuwe producten.

KARMA EUROPE is in 2013 opgericht met als doel het leveren van duurzame 

en innovatieve (elektrische) mobiliteitsoplossingen. Afgestemd op de 

behoeften van de individuele gebruiker, met oog voor de wensen van 

professionals in het zorgdomein. Met haar producten wil Karma Europe 

een bijdrage leveren aan het verhogen van de levenskwaliteit van mensen 

met een mobiliteitsbeperking.

DE LIFE & MOBILITY GROUP is een Nederlandse zelfscheppende en innoverende 

fabrikant van rolstoelen en scootmobielen. Alle activiteiten zijn erop gericht 

om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te  

laten participeren in het maatschappelijk leven. Dit wordt bereikt door  

het aanbieden van op de klantbehoefte afgestemde mobiliteits- en 

positionerings oplossingen. De Life & Mobility Group wil als vanouds  

voor haar stake holders een betrouwbare en innoverende partner zijn. 

Met dat motto in gedachten willen wij gezamenlijk de Life & Mobility Group 

op inspirerende wijze duurzaam verder uitbouwen. 
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DE POWER VAN EEN HELDERE VISIE EN EEN COMPLEET ASSORTIMENT
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Life & Mobility is een Nederlandse zelfscheppende, innoverende producent van 

handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen en scootmobielen. Al onze activitei

ten zijn er op gericht om mens en met een functiebeperking binnen hun mogelijk

heden te laten deel nemen aan het dagelijks leven. In dat proces is een hechte 

samenwerking met alle betrokkenen van groot belang. Alleen wanneer we een helder 

beeld hebben van alle wensen en mogelijkheden zijn we samen in staat om de 

allerbeste klantspecifieke oplossing te bieden. Als Life & Mobility kunnen we hierbij 

vertrouwen op de enthousiaste inzet en kennis van een hecht en slagvaardig team 

vakmensen. Specialisten die hun kennis graag delen met alle partners in de diverse 

geledingen van de zorgketen. 
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