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HeyDay Europe Holding B.V. (hierna ‘HeyDay’) is een organisatie die zich richt op het realiseren van 
significante omzet- en winstgroei van ondernemingen. Hierbij wordt door HeyDay actief en mede 
voor eigen rekening en risico geïnvesteerd in onze partners. De uitgangspunten zijn: gezamenlijk 
investeren, partnership en lange termijn. 

De werkwijze van HeyDay is systematisch en gestructureerd. Met onze tooling, het resultaat van 
jarenlange ervaring, zijn wij in staat om snel en effectief een inschatting van de bedrijfssituatie te 
maken. Het optimale rendement bereiken wij met onze partners door gerichte verkoopinspanningen 
te leveren in binnen- en buitenland. De aandacht voor de reële klantenbehoefte staat hierbij op de 
eerste plaats. Daarnaast richten wij ons op het verder uitbouwen van de valuepropositie, gevolgd 
door een intensivering van de marktbewerking en verkoopinspanningen. Waardoor de omzetgroei 
bijna natuurlijk tot stand komt. 

 
Partners HeyDay : Hans Ruck en Ralph Loop 
 
Na zijn studie aan Nijenrode, heeft Hans Ruck ruim twintig jaar senior sales- en managementervaring 
opgedaan bij Hewlett Packard. In 2006 is Hans Ruck aandeelhouder geworden van Magna Carta 
Chipcard Solutions BV. 
 
Tijdens zijn studie Technische Natuurkunde heeft Ralph Loop diverse bedrijven opgericht, waaronder 
OGD ICT Diensten (zie www.ogd.nl). Na enkele jaren gewerkt te hebben bij Unilever (in een techni-
sche functie) en Procter & Gamble (brandmanagement), werd hij in 1997 co-founder van Magna 
Carta Chipcard Solutions BV, verantwoordelijk voor Finance en Sales. 
 
Hans Ruck en Ralph Loop zijn als mede-aandeelhouders van Magna Carta Chipcard Solutions verant-
woordelijk geweest voor de omzetontwikkeling, waarbij sinds 2009 de export van de in Nederland 
ontwikkelde systemen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei. 
 
In 2014 hebben Hans Ruck en Ralph Loop hun aandelen in Magna Carta Chipcard Solutions BV ver-
kocht aan Chess IT International BV. 
 


