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Brussels, 2 oktober 2018 

 

Becycled rijdt naar de kop van de koers met Vlan Media 
(Groupe Rossel) ! 
 
In 2015 gelanceerd door Sam Vynckier en verkozen tot “Student Startup of the Year 
2018” door Startups.be, Becycled.be is dé online marktplaats voor alle fietsen en 
toebehoren. De website connecteert particulieren onderling met elkaar en met lokale 
fietswinkels bij jou in de buurt die al hun fietsen, fietsonderdelen en accessoires op het 
platform kunnen kopen of verkopen. Het aanbod is een mix van tweedehands en nieuw 
fietsmateriaal wat deze website uniek maakt in België. 
 
“Door de acquisitie van Becycled.be 
vervolledigt de Vlan Media groep zijn 
ecosysteem print en web, die hun bezoekers en 
lezers bereiken met oplossingen en services op 
elk moment van het leven. “Becycled.be vult 
een belangrijk segment aan waar we op dit 
moment nog niet aanwezig waren”, verklaart 
Pascal Van der Biest, gedelegeerd bestuurder 
van de Vlan Media groep. “Naast onze huidige 
websites die actief zijn binnen de automobiel- 
en motorsector, biedt de fietsmarkt ons een 
belangrijk groeipotentieel. Ik denk dat we het 
eens zijn wanneer ik stel dat de fiets een 
impactvolle rol zal spelen in de mobiliteit van 
morgen. Daarnaast zitten zowel de tweedehands- als de e-commercemarkt volop in de 
lift als het op de verkoop van fietsen aankomt. Het is dus het ideale moment om te 
investeren in deze nichesector. De ambitie is om met Becycled de komende 3 jaren een 
van de belangrijkste spelers binnen die sector in België te worden.”  
 
De jonge website vervoegt de ‘digital factory’ van de groep die reeds over enkele sterke 
nichespelers beschikt zoals in de mobiliteit met Gocar.be, Autovlan.be en Motovlan.be, 
in de immobiliën met Immovlan.be, in de vakanties met Vakantieweb.be, in de jobsector 
met References.be of met een stadsgids zoals Cityplug.be. 
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“Deze overname is een unieke opportuniteit voor Becycled.be dat nu kan vertrouwen op 
de kracht van de Vlan Media groep en geruggesteund is door Groupe Rossel, de grote 
Belgische mediagroep die o.a. de krant Le Soir onder haar vleugels heeft”, neemt Sam 
Vynckier, de oprichter van Becycled.be, het woord. “Wat mij voornamelijk beviel in het 
voorstel van Pascal Van der Biest is de enorme vrijheid en onafhankelijkheid die 
Becycled.be blijft behouden in zijn ontwikkeling als startup. En dat terwijl we binnen de 
groep kunnen genieten van een rijke expertise op het gebied van online marktplaatsen 
en digitale oplossingen, een groep die door zijn unieke sfeer en aanpak toch heel wat 
ervaren ondernemers heeft weten te strikken en te behouden. Daarnaast is dit het juiste 
moment om een versnelling hoger te schakelen. De fietssector evolueert de laatste jaren 
zeer positief en heeft nog een mooi groeipotentieel, zeker op gebied van elektrische 
fietsen. In 2017 waren bijna 50% van alle verkochte fietsen e-bikes.” .en Belgique étaient 
électriques. C’est le moment d’aller de l’avant, ensemble avec Vlan Media ». 
 

Over Becycled 

Becycled is jouw online marktplaats voor al je fietsen en toebehoren. Particulieren en lokale 

fietswinkels kunnen er nieuw of tweedehands fietsmateriaal op kopen en verkopen aan de beste 

prijzen. De website werd gelanceerd in 2015 door student-ondernemer Sam Vynckier, en is een 

product van V4More CVBA. Met meer dan 20.000 geregistreerde gebruikers en duizenden online 

producten is Becycled goed op weg om hun visie waar te maken: ‘koop online en toch lokaal’ & 

‘fietsen hoeft niet duur te zijn’. Voor meer informatie: www.becycled.be en @becycled 

Over Vlan Media 

Vlan Media is gegroeid vanuit de lokale krant VLAN, naar een cross-media groep met producten 

in de print, op het web en voor jouw smartphone. Als onderdeel van Groupe Rossel kan het bedrijf 

wekelijks 2,4 miljoen lezers bereiken en mogen ze dagelijks bijna 300.000 online bezoekers 

verwelkomen. Met producten als VLAN, 7Dimanche, Landbouwleven - Le Sillon Belge, 

Immovlan.be, Gocar.be, Autovlan.be, Vakantieweb.be, Rendez-vous.be, Cityplug.be, 

References.be, Becycled.be, Capteo, Ozaam of opnieuw Scell, kan Vlan Media een divers en 

gespecialiseerd doelpubliek bereiken. Voor meer informatie: www.vlan.media  

 

Foto's beschikbaar op www.vlan.media/cp-becycled  
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