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Brill kondigt overname aan van uitgeverij Sense 
 

 

Leiden, 12 april 2017 

 

Koninklijke Brill N.V., de internationale wetenschappelijke uitgever, kondigt de overname aan van 

Sense Publishers B.V. te Dordrecht.  

 

Brill en Sense maken bekend dat zij in beginsel overeenstemming hebben bereikt over de overname door 

Brill van alle aandelen van Sense Publishers B.V. te Dordrecht. Sense is de uitgever van internationaal 

hoog aangeschreven boekenreeksen op het gebied van Educational Science. In totaal wordt een 

boekenfonds van ruim 1300 titels overgenomen, met een aanwas van 160 nieuwe titels per jaar. De omzet 

van het fonds bedraagt ruim € 1m op jaarbasis. De overname zal nog dit jaar bijdragen aan de winst per 

aandeel van Brill. De definitieve overname is afhankelijk van een positieve uitkomst van het 

boekenonderzoek. Volgens de plannen zal de overdracht van het fonds per 1 juli 2017 zijn beslag krijgen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sam Bruinsma, Senior Vicepresident Business 

Development Brill (071 5353 517 of bruinsma@brill.com) 
 

 

================================================================================================= 

Over Brill 

Brill is een beursgenoteerde (Euronext Amsterdam NV), sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die 

sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De uitgeefportefeuille omvat ruim twintig vakgebieden, waaronder Midden-Oosten- en 

Islamstudies, Aziëstudies, Oudheidstudies, Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, Theologie en Religiewetenschap, 

Taalwetenschap, en Internationaal Recht. De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit boeken(series), 

encyclopedieën, tijdschriften, databases, en primaire bronnencollecties. Brill publiceert jaarlijks 272 tijdschriften en circa 1.200 

nieuwe boektitels en naslagwerken, in zowel druk als elektronische vorm. De voornaamste afzetmarkten van Brill, dat kantoren 

in Leiden, Boston, Paderborn en Singapore heeft, zijn Europa, de Verenigde Staten en Azië. De afnemers bestaan in 

meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. www.brill.com 

 
Over Sense Publishers 

SENSE PUBLISHERS werd opgericht in 2004 door Peter de Liefde en is op dit moment een van de snelst groeiende 

wetenschappelijke uitgeverijen van boeken op het gebied van internationaal pedagogisch en onderwijskundig onderzoek. Het 

uitgeefprogramma omvat meer dan 1300 titels en dit wordt aangevuld met ongeveer 160 nieuwe titels per jaar. Opererend 

vanuit Rotterdam, Boston (USA) en Taipei (Taiwan), met een team van internationale topauteurs, geeft Sense en haar 

programma een wereldwijd karakter. Het grootste deel van de omzet van Sense wordt gerealiseerd in Noord-Amerika. Voor 

meer informatie, zie sensepublishers.com. 
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