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BOMA schrijft in op kapitaalverhoging van  
HOSPITAL LOGISTICS 
  
BOMA schrijft in op een kapitaalverhoging ter financiering van het ambitieuse groeiplan van 
Hospital Logistics. BOMA verwerft hierdoor een meerderheidsbelang in het snel groeiende 
bedrijf. 
 
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 3 vestigingen. Het was tot voor kort 100% eigendom van 
de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, eveneens oprichter van het bedrijf. 
 
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. 
 
Met deze investering in een bedrijf met veel groeipotentieel realiseert BOMA een belangrijke 
uitbreiding van haar activiteiten in de ziekenhuis- en zorgsector. BOMA heeft meer dan 35 
jaar expertise in de logistieke dienstverlening voor schoonmaakbedrijven. BOMA heeft de 
intentie om deze opgedane ervaringen te delen met Hospital Logistics, het servicepakket uit 
te breiden en de groei van dit bedrijf te versterken.  
 
Deze kapitaalverhoging draagt bij tot een onafhankelijke en financieel solide status van 
Hospital Logistics in de markt. Ze zal bovendien mogelijk maken om de groeistrategie verder 
te implementeren in België en Nederland.  
 
Het management van Hospital Logisitics blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en 
verzekert hiermee de continuïteit van het bedrijf voor medewerkers, klanten en leveranciers. 
Zowel Hospital Logistics als Boma blijven op operationeel vlak onafhankelijk van mekaar 
functioneren.   
 
Door deze participatie zal het geconsolideerde omzetcijfer van de Boma-groep eind 2010 ca 
80 mio € bedragen, gerealiseerd met een 200-tal medewerkers.  
 
Meer informatie over beide bedrijven vindt u op www.boma.be en www.hospitallogistics.be . 
 
Contactpersonen:  
Luc Bresseleers – CEO Boma – luc.bresseleers@boma.eu  
Tel: +32 (0)3 231 33 89  Mobiel: +32 (0)475 40 16 20 
Eric Dewaet – CEO Hospital Logistics – eric.dewaet@hospitallogistics.be 

Tel: +32 (0)16 56 47 44  Mobiel:  +32 (0)498 17 30 96 

 
 


