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HG neemt Blue Wonder #1 in desinfectie 
schoonmaakmiddelen over 
 
Almere/Heemstede 25 mei 2021 - HG, het #1 schoonmaakmiddelen merk in de Benelux neemt Blue 
Wonder over. Blue Wonder, opgericht in 1946, is een marktleider op het gebied van desinfecterende 
schoonmaakmiddelen die voldoen aan de wettelijke eis dat inderdaad 99.9% van de bacteriën worden 
gedood. De overname past bij de ambitie van HG om de onbetwiste Europese leider in specialistische 
schoonmaakmiddelen te worden. De Blue Wonder producten hebben het in zich om heel specifiek in 
het desinfectant segment een leidende rol te claimen. 
 
Jeroen Mustert, CEO van HG International: ‘HG heeft de ambitie om de onbetwiste Europees leider te 
worden in specialistische schoonmaakmiddelenmarkt. Zowel autonoom of via acquisitie. Deze strategie 
hebben we een aantal jaren geleden uitgesproken en stapje voor stapje voeren wij hem ook uit. Een van 
de segmenten die nog ontbrak aan ons portfolio is die van desinfectie schoonmaakmiddelen. Zo kwamen 
we uit bij Blue Wonder. Met bewondering zagen we hun leidende positie in het schap. Wij denken dat 
onze klanten de combinatie van de twee uitermate krachtige en succesvolle specialistische 
schoonmaakmiddelen proposities van HG en Blue Wonder als positief zullen ervaren. Aangezien hiermee 
nog beter in de wensen van de handel en consumenten kan worden voorzien. In Nederland, maar ook 
zeker in Europa.’ 
 
Frank van der Klaauw, directeur van Blue Wonder: ‘Blue Wonder is als oer-Hollands bedrijf voortgekomen 
uit de haven van IJmuiden waar wij vooral werden ingezet voor het krachtig reinigen van scheepsdekken 
en de vloeren van de vissersboten en visafslag. Blue Wonder schoonmaakproducten worden nu verkocht 
in een groot aantal Nederlandse supermarkten en drogisterijen en aan professionals die actief zijn in de 
schoonmaakmarkt. Door de bijzonder effectieve reinigende en desinfecterende werking zijn we 
marktleider in de Nederlandse consumentenmarkt geworden. Zeker in Covid-19 tijd hebben we bewezen 
dat het van groot belang is dat goede werking en kwaliteit van onze producten op orde zijn. De producten 
van Blue Wonder zijn betrouwbaar en effectief. Met het samengaan met HG wordt het mogelijk om onze 
internationale Europese ambities waar te maken.’ 
 
Bewezen kwaliteit 
Onlangs werd bekend dat veel schoonmaakmiddelen zoals hand-desinfectiemiddelen 
die claimen desinfecterend te zijn, niet aan de eisen voldoen die de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) stelt. Blue Wonder voldoet aan de hoogste eisen en is een bewezen en 
betrouwbaar product. Wat dat betreft is het voor handel en consument belangrijk om goed te letten of 
producten daadwerkelijk aan de CTGB toelating voldoen of niet. Pas dan mag je erop vertrouwen dat je 
desinfecteert. 
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Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met 
David Gribnau, public relations 
M 0620415329 
E david@gribnau.com 
 
Over HG 
HG, opgericht in 1969, ontwikkelt reinigings- en onderhoudsproducten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om 
specifieke oplossingen vragen. Deze aanpak levert de meest effectieve producten op. Alle producten worden ontwikkeld 
door de afdeling Research & Development en vervolgens geproduceerd in onze eigen fabriek in Almere. Vanaf daar vinden 
ruim 300 verschillende HG producten hun weg naar miljoenen consumenten in meer dan 45 landen.  
Wereldwijd is het HG merk verkrijgbaar in vele afzetkanalen: van supermarkt tot drogisterij en van doe-het-zelf winkel tot 
online kanalen. Overal kiest de consument voor de vertrouwde kwaliteit van HG! 
HG International B.V. is een in Nederland gevestigd bedrijf met eigen vestigingen in verschillende Europese landen en meer 
dan 200 werknemers. 
www.hg.eu 
 
 
Over Blue Wonder 
Blue Wonder is een oer-Hollands bedrijf, opgericht in 1946. Blue Wonder is Nummer 1 in reinigingskracht, hygiëne en 
plasticreductie. Onze schoonmaak producten worden verkocht in een groot aantal Nederlandse supermarkten en 
drogisterijen – en aan professionals die actief zijn in de reinigingsmarkt. Door zijn bijzonder effectieve reinigingskracht heeft 
Blue Wonder veel tevreden klanten.  
www.bluewonder.com 
 
 


