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BOMA neemt de activiteiten van KITOS over
BOMA heeft een formeel akkoord getekend voor de overname van de activiteiten van KITOS
nv uit Koersel (Limburg). De overname kadert in de ambitie van BOMA om nadrukkelijker
aanwezig te zijn in de zorgsector, met name via de toelevering van professionele
schoonmaaksystemen aan ziekenhuizen en rusthuizen in de Benelux.
Luc Bresseleers (BOMA) : “KITOS bracht de afgelopen jaren innovatieve schoonmaak-

concepten op de markt die zeer complementair zijn met ons aanbod. Met Theo Zels,
oprichter van KITOS en geestelijke vader van het ‘high speed mopsysteem’, breiden we ons
team uit met een gedreven healthcare-expert die dankzij tientallen jaren ervaring in de
zorgwereld alom gewaardeerd wordt. Deze deal kadert in de focus van BOMA op de
healthcare-sector wat zich een jaar geleden ook vertaalde in onze investering in Hospital
Logistics.”
Theo Zels (KITOS) : “Met BOMA vind ik een gedroomde partner met meer dan 35 jaar

ervaring in de logistieke dienstverlening voor schoonmaakbedrijven en institutionele klanten.
Door de kracht van KITOS te bundelen met die van BOMA ben ik ervan overtuigd nog meer
service te kunnen bieden aan bestaande én nieuwe klanten”.
BOMA telt 5 vestigingen in de Benelux. Vanuit haar distributiecentrum in Antwerpen
(10 000 m²) levert het een compleet assortiment van professionele schoonmaakmaterialen,
-producten en -machines met veel toegevoegde waarde.
Hospital Logistics biedt een geïntegreerd pakket aan logistieke diensten voor ziekenhuizen en
zorginstellingen. Het bedrijf, met hoofdzetel in Aarschot, is actief in België met 1 vestiging
(11 000m²) en in Nederland met 4 vestigingen.
Meer informatie over beide bedrijven vindt u op www.boma.be en www.hospitallogistics.be .
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