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Hengelo, 12 januari 2022

RONALD TIENKAMP NEEMT BOA OVER!

Om onze toekomstplannen tot uitvoering te laten komen, heeft er in de laatste week van december een 
aandelentransactie plaatsgevonden. Ronald Tienkamp, Managing Director, heeft namelijk de aandelen 
overgenomen met het plan om BOA in de aankomende jaren te laten groeien en een kwaliteitsimpuls te 
geven op verschillende vlakken. 

‘Voor mij persoonlijk een hele mooie kans en ontwikkeling. Echter kunnen wij dit natuurlijk niet alleen 

en willen we dit graag met onze langdurige partners doen. We kijken terug op een goed jaar, waarin we 

mooie orders hebben mogen ontvangen en intern ook enkele essentiële verbeteringen hebben mogen 

doorvoeren. Daarbij is het de bedoeling om ons BOA Care-programma verder uit te rollen naar onze partners 

en werknemers. Ook zijn wij nog dringend op zoek naar nieuwe medewerkers die samen met ons vorm wil 

gaan geven aan de nieuwe BOA gedachte. Al met al hele mooie ontwikkelingen waar we zeer trots op zijn en 

verheugd om deze overname dan ook te kunnen aankondigen, aldus Ronald Tienkamp.’

Over BOA Recycling Systems
Als fabrikant van afvalverwerkingssystemen is BOA Recycling Systems bekend met elk aspect van het 

complexe veld van afvalverwerking met een resultaat van meer dan 65 jaar ervaring. Alle apparatuur wordt 

ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen productiefabriek in Hengelo.

In de loop der jaren heeft ons bedrijf zowel in Nederland als internationaal een sterke positie verworven. 

Het grootste deel van onze productie is bestemd voor de export over de hele wereld, hoewel Europa 

onze belangrijkste focus is. Een internationaal verkoop- en servicenetwerk, inclusief BOA-vestigingen in 

Groot-Brittannië en Duitsland, staat permanent ten dienste van onze klanten. Wij bieden een oplossing aan 

bedrijven in de afval- en productieindustrie. Materialen die onze machines verwerken zijn o.a. papier/karton, 

plastic, aluminium, huisafval en zelfs autobanden.


