
 

 

 

 

TIIN Capital investeert $3 miljoen in Pen 
Testing Platform BreachLock  

 

TIIN Capital’s Dutch Security TechFund bundelt de krachten met BreachLock 
met als doel Pen Testing schaalbaar en efficiënter te maken. Door $ 3 miljoen 
aan seed kapitaal beschikbaar te stellen wordt BreachLock in staat gesteld de  
Penetration Testing as a Service markt expansie te versnellen. 

Naarden, 28 maart 2022 – Investeerder TIIN Capital heeft bekend gemaakt een seed funding ronde 
van $ 3 miljoen te hebben afgerond. Het betreft een investering in BreachLock, een geïntegreerd 
Penetration Testing as a Service (PTaaS) platform dat in de behoefte aan penetration testing bij 
verschillende ondernemingen en organisaties voorziet. De investering onderstreept de ambitie van 
TIIN Capital om betrokken te zijn bij Cybersecurity spelers die wereldwijd actief zijn, die een schaalbaar 
en innovatief product hebben en de missie om de samenleving veiliger te maken.   

Sinds het ontstaan van BreachLock in 2019 heeft het bedrijf met de uitrol en ontwikkeling van haar 
Pen Testing platform een indrukwekkende groei wereldwijd laten zien. BreachLock is actief vanuit  New 
York, Amsterdam en Londen, heeft 80 medewerkers in dienst en 600 betalende klanten in onder meer 
de sectoren Banking, Insurance, Computer software en Healthcare. De investering van TIIN Capital 
maakt het mogelijk de snelle groei van BreachLock een extra impuls te geven. Investeringen zullen 
worden gedaan in product innovatie  en uitbreiding van de klantenbasis in de Verenigde Staten en 
Europa, waaronder Nederland.  
 
BreachLock levert met een hybride aanpak Penetratie Testing diensten, gebruikmakend van Artificial 
Intelligence (AI), Automation én PenTesters (ook wel bekend als Ethical Hackers).  In tegenstelling tot 
andere aanbieders van security diensten in de markt beoogt BreachLock niet door gebruik te maken 
van AI en Automation de menselijke factor in de waarde keten te vervangen. Het is echter wel zo dat 
AI het mogelijk maakt de PenTesters efficiënter in te zetten. Zij kunnen zich focussen op de serieuze 
security ‘gaps’. Door dit te doen levert BreachLock een unieke SaaS based Pen Testing product dat 
volledig, snel, efficiënt en schaalbaar is.  
 
"Onze klanten investeren miljoenen in het uitbreiden en verbeteren van hun automatisering en het 
versterken van de aanwezigheid in de cloud. Dit vormt een grote uitdaging voor de continu inzet van 
‘Security Posture Management’ en het traditionele Pentesten dat volledig afhankelijk is van de 
menselijke factor, waardoor het niet in staat is snel te acteren en niet kan voldoen aan de uitdaging 
snel te kunnen opschalen”, aldus Seemant Sehgal, BreachLock Founder & CEO. Hij voegt hier aan toe; 
"De hybride benadering van BreachLock wordt zeer goed ontvangen bij onze klanten en stimuleert hen 
verder te kijken dan enkel naar de traditionele consultancy bedrijven die actief zijn in Pentesting of 
crowdsourced oplossingen. We zijn erg blij met de ondersteuning van TIIN Capital in deze 
financieringsronde en de gedeelde visie om de traditionele benadering van Pen Testing te disrupten." 
 



 

 

 

 
 
 
 
Michael Lucassen, Managing Partner bij TIIN Capital, zegt over de investering in BreachLock; 
“Investeren in en betrokken zijn bij BreachLock zien wij als een voor de hand liggende stap. De Security 
Testing markt zit al lang te wachten op innovatie en disruptie. Het bouwen van een stevige security 
fundering en het oplossen van security uitdagingen door een gecombineerd gebruik van AI, 
Automation en menselijke intelligentie heeft hoge prioriteit. We zijn er trots op betrokken te mogen 
zijn bij een gepassioneerd team dat dezelfde ambities heeft als wij’.   
 
Over BreachLock 
BreachLock is nummer 1 in de wereld met een AI powered en allround Pen Testing as a Service 
oplossing. Het BreachLock PTaaS platform ondersteunt de zakelijke klant met continu Security Posture 
Management. Automation en het bundelen van workflows over de ‘technology stack’ en ecosystemen 
heen maakt het mogelijk binnen dit kader sneller en beter ‘secure’ te zijn. Wil je meer weten over 
Penetration Testing as a Service (PTaaS), check dan onze FAQ. Voor meer informatie:  
www.breachlock.com 
 
Over TIIN Capital – Dutch Security TechFund 
TIIN Capital is opgericht in 1998. Begin 2019 werd gestart met het zesde venture capital fonds; Dutch 
Security TechFund. Dutch Security TechFund heeft een specifieke sector focus en benadering (startups 
en scale ups in Cybersecurity en IoT Security). Het fonds heeft de strategie te investeren in sterke en 
op innovatie gerichte teams. Onder meer door samen te werken met corporates en (semi) overheden 
in Europa heeft TIIN Capital een uniek ecosysteem gecreëerd , waarin het samenwerkt met de Security 
Delta (HSD) in ’s Gravenhage en de European Cyber Security Organization (ECSO) in Brussel. Voor meer 
informatie: www.tiincapital.nl 
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http://www.tiincapital.nl/


 

 

 

 
 
 

BreachLock Raises $3 Million in Seed 
Funding from TIIN Capital 

 

TIIN Capital’s Dutch Security TechFund joins forces with BreachLock to make 
Pen Testing faster and scalable. By investing $ 3 million BreachLock is able to 
accelerate its Penetration Testing as a Service Market Expansion 

Naarden (The Netherlands), March 28 2022 – Dutch Investor TIIN Capital announced the completion 
of a seed funding of $ 3 million in BreachLock, a unified Penetration Testing as a Service (PTaaS) 
platform that caters to enterprise penetration testing needs. The investment underlines the ambition 
of TIIN Capital to be involved in global Cybersecurity players with a scalable and innovative product 
and with the mission to make society safer.  

Since its inception in 2019, BreachLock has demonstrated significant global traction for its Pen Testing 
platform. BreachLock with presence across New York, Amsterdam and London has over 80 employees 
and 600 paying customers, across Banking, Insurance, Computer software and Healthcare verticals. 
The  investment by TIIN Capital will fuel BreachLock’s rapid growth. Investments will be done in product 
innovation and expansion of the company’s Enterprise client base in the U.S. and European markets, 
amongst which The Netherlands.  
 
BreachLock uses a hybrid approach to deliver Penetration Testing services using Artificial Intelligence 
(AI), Automation and Human PenTesters (also known as Ethical Hackers). Unlike other security 
offerings in the market, BreachLock with their AI and Automation doesn’t aim to replace Humans from 
the value chain. However, the AI helps to scale the human PenTesters so they focus on discovering 
more severe security gaps. By doing this BreachLock delivers a unique SaaS based Pen Testing offering 
that is comprehensive, fast, and scalable. 
 
"Our clients are investing millions in expanding their application landscape and amplifying their cloud 
presence. This poses a huge challenge for continuous security posture management and traditional 
pen testing that is completely human dependent fails to meet this speed and scalability challenge", 
said Seemant Sehgal, BreachLock Founder & CEO. 
 
Seemant further adds " BreachLock’s focus on a hybrid approach resonates well with our clients and 
helps them look beyond consulting firms or crowdsourced solutions. We are honored to have TIIN 
Capital supporting us in the seed round of funding, sharing our vision of revolutionizing the traditional 
approach to Pen Testing." 
Michael Lucassen, Managing Partner of TIIN Capital, said; “Investing in and getting involved with 
BreachLock seemed like a natural fit to us. Security Testing market needs much-awaited innovation 
and disruption. Building a strong security foundation and solving the security challenges using an 
optimal combination of AI, Automation and Human Ingenuity is the need of the hour. We are proud to 
be involved in working together with a passionate team which has the same ambitions as we have”  



 

 

 

 
 
 
About BreachLock 
BreachLock is the world’s first AI powered full stack and SaaS enabled pen testing as a service. The 
BreachLock PTaaS platform assists enterprise clients with continuous Security Posture Management. 
Automation and unification of workflows across technology stack and ecosystems enables a 
collaborative way to achieve faster and better security. To know more about Penetration Testing as a 
Service (PTaaS), check our FAQ. For more information see: www.breachlock.com 
 
About TIIN Capital – Dutch Security TechFund 
TIIN Capital was founded in 1998. Early 2019 it started with its sixth venture capital fund; Dutch 
Security TechFund. Dutch Security TechFund has a sector focused approach (startups and scale ups in 
Cybersecurity and IoT Security). It has the strategy to invest in innovative and strong teams. Due to a 
cooperation with corporates and governments in Europe it has developed an unique ecosystem, 
working together with Security Delta in The Hague (NL) and the European Cyber Security Organization 
(ECSO) in Brussels (BE). For more information see: www.tiincapital.nl 
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