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RIMAS gecertificeerd partner van Bosch Rexroth 
Primeur: de eerste officiële partner ondertekent contract met Rexroth 

 

 Met ingang van 11 maart 2020 mag RIMAS Technology Group zich 

Certified Excellence Partner van Bosch Rexroth noemen.  

Boxtel. Met ingang van 11 maart 2020 is RIMAS Technology Group 
Certificied Excellence partner van Bosch Rexroth. Hiermee heeft RIMAS de 
primeur en mag zich als eerste officieel gecertificeerd partner van Rexroth 
noemen.  
 
Certificeringsproces  
In het afgelopen jaar heeft RIMAS alle stappen op weg naar het 
gecertificeerde partnerschap succesvol doorlopen. Het certificeringsproces 
omvat verschillende fasen van voorselectie naar evaluatie en implementatie. 

Potentiële partnerbedrijven worden in alle fasen geauditeerd door Rexroth. 
Een competentiemeting en het vaststellen van het opleidingsplan maken deel 
uit het proces. Rexroth streeft ernaar om de complete certificering van haar 
beoogde partners in 2020 af te ronden. 
 
Contractondertekening als solution partner 
Uiteindelijk zijn alle fasen door RIMAS succesvol afgerond. Op 11 maart is 
het contract door beide partijen ondertekend. Vanaf heden is RIMAS  
Solution Partner van Rexroth, gespecialiseerd in Assembly Technology. 
Beide partijen hebben veel vertrouwen in de toekomst en kijken uit naar 
verdieping van de verdere samenwerking als trotse partners.  
 
Oplossingen voor productieoptimalisatie en automatisering 
RIMAS bedenkt en realiseert oplossingen voor productieoptimalisatie en 
automatisering waarbij ze gebruik maken van het volledige Rexroth 
assortiment aluminium profielen, verbindingselementen, onderdelen voor 
productie– en transportsystemen. RIMAS adviseert de klant en levert een 
groot gedeelte uit voorraad.  
 

Eén team met één gezamenlijk doel  
Met deze intensieve samenwerking zet Rexroth een mooie eerste stap naar 
een sterk partnerlandschap met gegarandeerde Rexroth kwaliteit. Hiermee 
spelen beide partijen in de vraag naar klantvriendelijke en kwalitatieve goede 
oplossingen voor de Nederlandse markt.  
 
 

http://www.boschrexroth.com/
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Het Certified Excellence certificaat is uitgereikt aan de heer Mark Verstraten,   

RIMAS B.V. (links) door de heer Maarten Heesakkers, Bosch Rexroth. 

 

 

 

 

Over Bosch Rexroth 

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, 

garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en 

systemen van elke omvang. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele 

toepassingen, industriële toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame 

energie om innovatieve onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te 

ontwikkelen. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en 

services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde 

applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en 

besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen 

en de circa 32.300 medewerkers hebben in 2018 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 

miljard. Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

http://www.boschrexroth.com/
file:///C:/Users/2012_neu/www.boschrexroth.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth B.V., Marketing, 5281 RV Boxtel, The Netherlands, www.boschrexroth.com 

 

Contact for Journalists: 

Bosch Rexroth B.V. 

Wendy Merkx 

5281 RV Boxtel, the Netherlands 

Tel.: +31 411 65 13 33 / 

Mob.: +31 6 13 53 47 96 

Wendy.merkx@boschrexroth.nl 

 

 

PERSBERICHT PI-NL_002-20 

11-03-2020 

 

http://www.boschrexroth.com/

