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  Het Crelan-bankkantoor in Gembloux onderging 
een grondige vernieuwing. De tweede verdieping werd  
volledig gestript en de zolder kreeg een make-over tot 
multifunctionele vergaderzaal. DMV Afwerking stond 
in voor de realisatie. Hierbij rekenden ze op Deschacht 
voor de levering van DS-NoFlam, een gloednieuw brand-
werend dampscherm klasse A1 voor hellende daken. 

DMV Afwerking uit Zwijndrecht is een jong en ambitieus bedrijf dat zich 

specialiseert in totaalafwerking van water- en winddichte gebouwen. Ook 

kantoorgebouwen behoren tot hun core business. Het bankkantoor van 

Crelan vormde een uitdaging van formaat. Naast een complete renovatie 

van de tweede verdieping kregen ze de opdracht om de oude zolder om 

te toveren tot een sfeervolle vergaderzaal. Kurt De Weirdt, zaakvoerder 

van DMV Afwerking: “Het ging om een ruimte met een aanzienlijke 

oppervlakte, maar liefst 9 bij 12 meter. De zolder bevindt zich onder het 

zadeldak, dus namen we ook de isolatie en afwerking van het dak voor 

onze rekening. Op aanraden van Harry Steegmans van Deschacht hebben 

we als brandwerende folie DS-NoFlam gebruikt. Een sterk product als je 

het mij vraagt.”

Isoleren en brandveilig maken

Om een volwaardige vergaderruimte te verkrijgen, diende de zolder 

compleet geïsoleerd en brandveilig te worden gemaakt. Kurt De Weirdt: 

“In totaal hebben we bij Deschacht zo’n 800 m² DS-NoFlam besteld. Het 

was de eerste keer dat ik met dit product werkte, maar de kwaliteit heeft 

me meteen ten volle overtuigd.” DS-NoFlam is een nieuw private label-

product in het gamma van Deschacht. Het gaat om een LDPE-folie die 

dienstdoet als damp- en windscherm voor hellende daken in brandklasse 

A1. “Eerst hebben we Ursa-HOMETEC isolatie 180 mm dikte aangebracht 

om het dak daarna brandveilig te maken met  een dampscherm klasse 

A1.”

Hoogste brandklasse dampscherm

DS-NoFlam garandeert een optimale brandveiligheid en is essentieel als 

dampscherm voor hellende daken. Naast het optimaal brandwerende 

aspect, heeft DS-NoFlam ook bijzonder gunstige waarden op het vlak 

van rek- en scheurweerstand. De LDPE-folie is vervaardigd uit eerstekeus 

grondstoffen en met brandwerende additieven. Zo vormt het een absolute 

meerwaarde op de markt van brandwerende producten. Deschacht gaat 

dan ook prat op de hoogwaardige kwaliteit van dit nieuwe private label-

product. Kurt De Weirdt: “Het is altijd verrijkend als je samenwerkt met 

een leverancier die de noden van de markt kent. Het feit dat Deschacht DS-

NoFlam ontwikkeld heeft, toont aan dat ze anticiperen op de heersende 

tendensen.”

www.deschacht.eu

2014!
Het nieuwe jaar is prima gestart. De weergoden zijn 
ons gunstig gezind, wat een verschil met vorig jaar 
rond deze tijd. En toch heeft ons dat niet weerhouden 
om ook toen al onze plannen uit te voeren. Ons logo 
werd vernieuwd, de e-commerce ging van start en 
we bouwden ijverig voort aan de uitbreiding van ons 
filialennetwerk in Vlaanderen. Ook onze productmix 
bleef aangroeien met geslaagde nieuwe producten 
zoals gresbuizen.

Veranderingen krijgen vorm

Dit jaar hebben we opnieuw veel plannen en in 
de komende vier nieuwsbrieven zal u, als trouwe 
lezer, weer vanop de eerste rij kunnen volgen en 
oordelen. In de volgende weken voeren we de 
laatste logowijzigingen door zodat alle filialen 
volledig zijn afgestemd op het nieuwe logo. Behalve 
enkele vrachtwagens is alles dan uniform: dezelfde 
look & feel in al onze filialen. De verbouwingen 
in Oostakker zijn ondertussen afgerond en onze 
afhaalklanten kunnen er kennismaken met de 
nieuwe shop. Die was al een succes in Zedelgem 
en Geel, binnenkort volgt ook Hoogstraten. Op 1 
maart openen we daar ons achtste volwaardige 
Deschacht-filiaal en breiden we onze activiteiten 
bijgevolg gevoelig uit. Het team is voltallig en in 
opleiding. Onder aanvoering van Guy Wuyts maakt 
u binnenkort kennis met Gino, Ben, Jef, Mikael en 
Tom. 

Nieuw: de klantenkaart

We introduceren in 2014 een Deschacht-
klantenkaart. In de eerste plaats om u sneller te 
bedienen. De mogelijkheden zijn echter eindeloos 
en we zullen die ten volle uitwerken om u als trouwe 
klant te belonen voor uw dagelijkse of wekelijkse 
afhalingen in onze filialen. Ook in onze e-commerce 
gaan we een versnelling hoger, de doelstellingen 
zijn fors opgetrokken. Ik durf er geld op inzetten 
dat we die moeiteloos halen. U hebt nog geen 
klantenlogin? Zeker doen. Eenmaal u het systeem 
kent, blijft u het gebruiken.

Naast alle professionele plannen hebben we dit 
jaar ook ambitieuze sportieve doelen gesteld. Het 
doet me plezier dat in onze ploeg meer en meer 
mensen aan sport doen. Dat houdt de geest scherp 
en creëert een waardevol groepsgevoel. Ik beloof 
u plechtig dat u alle exploten kunt volgen in de 
komende edities.

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie 
Gedelegeerd bestuurder

Het zadeldak werd brandveilig gemaakt met het damp- 
en windscherm DS-NoFlam

Meer info?  
Surf naar www.deschacht.eu of contacteer onze divisie Folies via  
cathy.ruysschaert@deschacht.eu of 09 353 95 08

DS-NoFlam, made by Deschacht
•	 Damp- en windscherm voor hellende daken

•	 Brandklasse A1 folie 

•	 Hoge rek- en scheurweerstand 

•	 Grondstof: LDPE + brandwerend additief

•	 Kleur: wit opaak

•	 Rolbreedte: 2 m (geplooid: 1 m)

•	 Lengte: 25 m

•	 Dikte: 180 my

•	 50 rollen per pallet

•	 Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931): ± 150 m

DMV Afwerking in vogelvlucht  
•	 Opgericht: 2012

•	 Kernactiviteit: totaalafwerking (van gyproc tot schilderwerken)

•	 Locatie: Zwijndrecht

•	 Actieradius: driehoek Antwerpen-Gent-Brussel

•	 Klanten: 65% aannemers, 35% eindklanten

“Het feit dat Deschacht DS-NoFlam ontwikkeld heeft, 
toont aan dat ze de noden van de markt kennen.”

info



De zijgevel van deze woning werd 
afgewerkt met Eternit EQUITONE 
[pictura] PU141 en Eternit 
EQUITONE [natura] N251

Voor de gevel van het nieuwe Deschacht-
filiaal in Geel werd gekozen voor 
EQUITONE-gevelbekleding.

Dit gebouw werd bekleed met Eternit EQUITONE [natura pro] NU154.

Productoverzicht: 
•	 Eternit EQUITONE [natura] N251 

antra 8mm 2.53x1.28m

•	 Eternit EQUITONE [natura] N251 
antra 8mm 3.13x1.28m

•	 Eternit EQUITONE [tectiva] TE20 
grijs 8mm 2.52x1.24m

•	 Eternit EQUITONE [tectiva] TE80 
graf. 8mm 2.52x1.24m

•	 Eternit EQUITONE [tectiva] TE20 
grijs 8mm 3.07x1.24m   

•	 Eternit EQUITONE [tectiva] TE80 
graf. 8mm 3.07x1.24m

Meer info?  
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via  
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

EQUITONE, architectonische gevelbekleding 
van Eternit met wereldbekendheid

  Wie het nieuwe filiaal van Deschacht in Geel al bezocht, kon er niet naast 
kijken. De gevel bekleed met EQUITONE-panelen is een ware streling voor het 
oog. De naam verwijst naar de textuur en het unieke aanvoelen van vezelcement. 
Een topproduct dat uiteraard niet mag ontbreken in het gamma van Deschacht. 

Een architectonisch gevelbekledingsmateriaal 

met wereldbekendheid. Eternit bevestigt ook 

dit keer de kwaliteit en hoogwaardigheid van 

zijn gamma. EQUITONE is opgebouwd uit 

vezelcement, een mineraal composietmateriaal 

met uitstekende fysische en esthetische 

eigenschappen. Het is een dun materiaal, licht 

en vormvast, maar ook duurzaam en mooi. Het 

gebruik van grondstoffen is trouwens sterk 

gereduceerd, wat de impact op het milieu tot 

een minimum beperkt. EQUITONE is geschikt 

voor elk bouwsysteem bij nieuwbouw en 

renovatie, sluit aan op ieder isolatieniveau en 

biedt alle creatieve ruimte qua ontwerp en look. 

Bovendien leent het zich ook voor meubilair en 

binnenarchitectuur.

Positief voor energieprestaties

In de Scandinavische landen is deze geventi-

leerde voorzetgevel al lang populair, maar nu 

begint het ook hier door te breken. Specifiek 

voor EQUITONE is de duurzame kwaliteit in 

combinatie met het ecologische aspect. Het is 

een natuurlijk materiaal dat brandveilig, on-

rotbaar en vormvast is. Tegenwoordig is er 

een sterke opmars in landen waar veel belang 

wordt gehecht aan de energieprestaties van ge-

bouwen. Bij een geventileerd gevelsysteem be-

schermt het gevelbekledingspaneel de struc-

tuur tegen regen en reflecteert het de warmte 

van de zon. De luchtcirculatie achter de gevel-

bekleding voert de condensatie af, wat schim-

melvorming voorkomt en het binnencomfort 

van het gebouw verhoogt.”

Diverse stijlen

EQUITONE is in verschillende vormen en 

maatvoeringen te bekomen. Het kan snel en 

eenvoudig geplaatst worden met harde of zach-

te isolatie en wordt verlijmd of geschroefd. Qua 

onderstructuur heb je de keuze tussen alumi-

nium of hout. Een bijzonder flexibel materiaal 

dus. De laatste jaren was er ook een sterke uit-

breiding in kleuren en structuurpatronen, zo-

dat de meest uiteenlopende stijlen nu mogelijk 

zijn. Momenteel heeft Deschacht twee types in 

verschillende kleuren in het gamma: Eternit 

EQUITONE [natura] en Eternit EQUITONE 

[tectiva]. Hiermee kan aan zo’n 60 procent van 

de marktvraag onmiddellijk worden beant-

woord. De gevelpanelen liggen steeds onge-

zaagd op voorraad, maar kunnen ook op maat 

worden gezaagd. Uiteraard zijn andere kleuren 

en types steeds op bestelling verkrijgbaar.

“EQUITONE is geschikt voor 
elk bouwsysteem bij nieuwbouw 
en renovatie, sluit aan op ieder 

isolatieniveau en biedt alle creatieve 
ruimte qua ontwerp en look.”

NIEUW
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In de spotlight 
Filip Janousek

Filip Janousek is een levend voorbeeld van het feit dat employee referral 
werkt. “Via Frank Lahaye, een vriend van me, kreeg ik te horen dat 
Deschacht Aartselaar op zoek was naar een magazijnier. Zijn enthousiasme 
over het bedrijf heeft me gemotiveerd om te solliciteren. Met succes, ik 
werk hier vandaag ruim tweeënhalf jaar en groei nog steeds in mijn job.”

Filip werd aangenomen in de functie van 

magazijnier-zinkplooier. Het Deschacht-

filiaal in Aartselaar beschikt immers over 

een gespecialiseerd zinkcenter. “Waar ik 

aanvankelijk misschien maar een paar uur-

tjes per week aan zinkplooien spendeerde, 

is dat ondertussen toch een paar uur per 

dag. Bedoeling is om te evolueren  naar een 

fulltime functie als zinkplooier.” Voor Filip 

bij Deschacht aan de slag ging, werkte hij 

in een drukkerij. “Ik was toe aan iets an-

ders en toen  Frank liet vallen dat ze bij 

Deschacht Aartselaar op zoek waren naar 

een magazijnier was ik meteen enthousiast. 

Ik doe mijn werk ongelooflijk graag. Vooral 

de afwisseling houdt het voor mij boeiend.”

Breed takenpakket

Filips dagen zijn bijzonder gevarieerd en 

goedgevuld. Hij is verantwoordelijk voor 

het magazijn en zorgt ervoor dat alles steeds 

op orde ligt. Daarnaast maakt hij bestelling-

en klaar voor afhaling. “Het contact met de 

klanten is leuk. Ik ga graag met mensen om, 

dat zorgt voor wat leven in de brouwerij.” 

Tussendoor staat hij in voor het plooien van 

zink. “Hier voel ik echt dat we een toege-

voegde waarde bieden voor de klanten. Ze 

kunnen bij mij terecht met vragen over het 

afwerken van daken met zink. Door mijn 

ervaring weet ik ondertussen bijna altijd 

wat de beste oplossing voor een specifiek 

probleem is. Voor die vak- en materialen-

kennis krijg je een grote appreciatie in ruil.”

Toffe bende

Toen Filip bij Deschacht begon, kende hij 

al één van zijn nieuwe collega’s. Maar ook 

de rest van het team bleek meteen een schot 

in de roos. “We vormen een jonge ploeg en 

zijn ondertussen allemaal zo’n beetje kame-

raden geworden. Over de middag gaan we 

wel eens samen iets eten, wat de band uiter-

aard versterkt. We weten wat we aan me-

kaar hebben en helpen mekaar waar nodig. 

Het is fijn om je ondersteund te voelen door 

zo’n toffe bende.” Dat Filip tevreden is over 

zijn job bij Deschacht mag duidelijk zijn. 

“Ik kijk uit naar wat de toekomst nog alle-

maal in petto heeft. Eén ding is zeker: me 

vervelen zit er hier niet in, de dagen vliegen 

voorbij en daar haal ik veel voldoening uit.” 

“Met ons gespecialiseerd 
zinkcenter bieden we een 
grote toegevoegde waarde. 

Klanten waarderen onze vak- en 
materialenkennis enorm.”

Krimpfolie en -hoezen voor 
diverse toepassingen
Binnen de divisie Folies biedt Deschacht kwalitatieve krimpfolie en 
-hoezen aan. Afhankelijk van het gebruik is er keuze tussen standaard 
producten en maatwerk.

Krimphoezen doen dienst om producten 

te stabiliseren op pallets. Vaak gaat 

het om producten of materialen met 

bijvoorbeeld een grillige vorm of zwaar 

gewicht. Krimpfolies worden ingezet 

om maatproducten (o.a. machines) in 

te pakken en te beschermen tijdens het 

transport. Hoogwaardige kwaliteit is hier 

van essentieel belang en voor Deschacht 

vanzelfsprekend.

Standaard en op maat

Standaard bieden wij onbedrukte LDPE-

krimpfolie en -hoezen aan, geschikt 

voor diverse toepassingen. Die kunnen in 

kleinere hoeveelheden worden aangekocht. 

Op vraag zijn deze producten in ingekleurde 

varianten verkrijgbaar, telkens met of zonder 

AUV of bedrukking. De mogelijkheden zijn 

legio, voor elke vraag garanderen we de 

gepaste oplossing.

Meer info over onze krimpfolie en -hoezen? 
Contacteer de divisie Folies via  
cathy.ruysschaert@deschacht.eu  
of 09 353 95 08. 

De nieuwe gezichten bij Deschacht
Deze nieuwe medewerkers versterkten onlangs het Deschacht-
team. Ze staan met veel enthousiasme klaar om samen te 
werken!

Didier Jamotte – Commercieel 
Afgevaardigde Herstal

Gino Vermeiren – Magazijnier 
Hoogstraten

Jim Govaerts – Magazijnier Geel

Tiffany Desmet – IT Medewerker 
Oostakker

Wouter Weytjens –  COO  
Oostakker

Maak vaart met onze 
klantenkaart

  Wie langskomt bij Deschacht ontvangt vanaf nu een persoonlijke klantenkaart. 
Zo willen we de verwerking aan de kassa nog vlotter en sneller laten verlopen. 
Als knipoog kozen we voor een klantenkaart die tegelijk een flesopener in 
sleutelhangerformaat is. Altijd praktisch om bij de hand te hebben!

Het klantenkaartsysteem maakt afhalingen 

zowel voor u als voor ons een pak efficiënter. 

Voortaan hoeft u uw gegevens niet telkens 

opnieuw op te geven bij een afhaling. We 

scannen uw klantenkaart en alle info wordt 

meteen opgehaald in onze database. De 

klantenkaart sluit aan op de vernieuwingen 

van onze shop-in-shops (nu al in Deschacht 

Zedelgem, Geel en Oostakker). We streven 

immers voortdurend naar een snellere, vlottere 

dienstverlening waarbij wachttijden tot een 

minimum worden beperkt. 

Persoonlijke kaart

Elke klantenkaart staat op naam van een 

contactpersoon, niet van het bedrijf zelf. Zo 

weten we steeds wie een bestelling kwam 

afhalen, mochten zich onduidelijkheden of 

vergissingen voordoen. Bij verlies kan de kaart 

direct geblokkeerd worden, zodat er geen 

ongewenste afhalingen in naam van uw firma 

kunnen gebeuren. 

Uw persoonlijke klantenkaart kan u ophalen 

in een van de Deschacht-filialen. 

www.deschacht.eu
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SUPRA LIQUIDS - Ontdek ze hier

SUPRA Sneldrogende Primer  
(5 en 25 l)

 � Sneldrogende bitumen primer voor het activeren 
en voorbereiden van ondergronden waarop 
bitumen dakproducten worden aangebracht.

 � Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk 
van de ondergrond (die droog moet zijn) en de 
weersomstandigheden.

Gebruik
 � Toepasbaar op vele ondergronden zoals 
beton, baksteen, metaal, bestaande bitumen 
dakbedekkingen enz.

 � Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare 
SUPRA-onderhoudsproducten.

SUPRA Bitumineuze Daklijm (25 kg) 
Bitumen koudlijm met verhoogde hechting

 � Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven 
van bitumen dakbanen, extra verstevigd met 
elastische kunststofvezels.

 � Egaliseert kleine oneffenheden in de 
ondergrond.

Gebruik
 � Voor het kleven van dakbanen aan bestaande 
bitumen dakbedekking, beton en metaal.

SUPRA Gevel Hydrofuge (5 en 25 l) 
Transparante waterafstoter voor buitenmuren

 � Kleurloze, waterafstotende coating voor 
buitenmuren.

 � Muurimpregnatie op basis van vochtwerende 
siloxaanharsen.

Gebruik
 � Om poreuze materialen zoals bakstenen, beton 
e.d. waterafstotend te maken.

 � Preventieve behandeling van constructies die 
aanhoudend te lijden hebben van de regen. 

 � Niet geschikt voor de behandeling van 
natuursteen.

SUPRA Leienverf (20 l) 
Matte verf voor daken  
op basis van acrylharsen
Gebruik

 � Decoratieve, vochtwerende en ademende verf 
voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement, 
bitumineuze dakbanen.

 � Geschikt voor het verven van masten, 
afsluitingen, betonnen of stenen muren.

SUPRA Stop Groene Aanslag (25 l) 
Bestrijding van groene aanslag

 � Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding van 
korstmossen, schimmels, algen en groene 
aanslag.

 � Langdurig effect, voorkomt de schade 
veroorzaakt door groene aanslag.

 � Beschadigt de ondergrond niet.

Gebruik
 � Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen 
en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals 
tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, plastic, 
bitumineuze dakbanen met leislag, bitumen leien 
enz. 

SUPRA Leienverf Primer (5 l) 
Waterige hechtlaag  
voor acrylcoatings en -verven.
Gebruik

 � Aanbevolen als hechtprimer bij alle SUPRA 
acrylaatcoatings of -verven, zoals SUPRA 
Leienverf.

 � Het gebruik van SUPRA Leienverf Primer is 
verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, 
of wanneer er risico is voor opstijgend vocht.

SUPRA PU-Isolatielijm (6,5 kg) 
PU-lijm voor isolatiepanelen en membranen 

 � Elastisch blijvende, vochtuithardende 
monocomponent.

 � Polyurethaanlijm met een licht schuimend 
vermogen en een grote hechtkracht. 

 � Sterk hechtend vermogen voor een goede 
verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.

Gebruik
 � Oneffenheden in de ondergrond mogen niet 
meer bedragen dan 5 mm. 

 � Op diverse ondergronden zoals geprofileerde 
staalplaten, bestaande bitumen dakbedekking, 
beton of hout. 

 � Verkleven van bitumen dampremmende lagen en 
isolatieplaten.

Benieuwd naar de SUPRA Liquids?  
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

 Private label

 A-label

 Concurrentiële prijs

Topkwaliteit liquide producten  
voor diverse toepassingen 

Deschacht private label
  Deschacht brengt een nieuwe 

productlijn op de markt. SUPRA 
Liquids staat voor kwalitatieve 
liquide producten binnen de divisie 
Dak, Gevel & Isolatie. De meest 
gebruikte vloeistoffen zijn voortaan 
onder dit private label verkrijgbaar. 
Topkwaliteit aan een concurrentiële 
prijs. 

Bij elke stap die Deschacht zet, stellen we ons 

in uw plaats. Wat hebt u als klant nodig om 

uw activiteiten beter te realiseren? Omdat elke 

euro maar één keer kan worden uitgegeven 

houden we rekening met wat u betaalt. Daarom 

brengen we steeds meer producten onder 

private label uit. Kwaliteit aan een betaalbare 

prijs. Ook de lancering van SUPRA Liquids 

kadert binnen die doelstelling. 

SUPRA Liquids, basisproducten 
met A-label 

Op basis van marktcijfers hebben we een selec-

tie gemaakt van de meest gebruikte liquids bin-

nen de divisie Dak, Gevel & Isolatie. Zo zijn we 

tot een gamma van zeven basisproducten voor 

diverse toepassingen gekomen: sneldrogende 

primer, bitumineuze daklijm, leienverf, leien-

verf primer, PU-isolatielijm, stop groene aan-

slag en gevel hydrofuge. Stuk voor stuk kwa-

litatieve producten die een perfect alternatief 

vormen voor de gekende merkvarianten. 

Complementair met andere 
productgroepen

Bij voorkeur bieden we onze klanten een zo 

compleet en complementair mogelijk gamma. 

Met succes lanceerden we enkele jaren geleden 

bijvoorbeeld Supergum Plus, een roofing onder 

private label. Liquids voor Dak, Gevel & Isolatie 

vormen dus een logisch vervolg hierop. Veel 

van de liquids die we aanbieden zijn immers 

nodig bij het gebruik van de roofing. U ziet, bij 

iedere stap die we zetten, houden we rekening 

met uw wensen en noden. 

NIEUW
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PRIMEUR VOOR BELGIË: 
Deschacht haalt BENOR-keurmerk 
binnen voor HDPE-drukleidingen in 
diametergroep 3

   Het BENOR-certificaat is een standaard in de bouwsector. Alle producten 
die dit keurmerk dragen zijn in overeenstemming met een specifieke 
Belgische norm (NBN) en voldoen aan de vereiste prestatienormen. 
Deschacht heeft heel wat producten in zijn gamma met het BENOR-
keurmerk. Sinds kort nu ook HDPE-drukleidingen in diametergroep 3 en 
dat als enige in België. 

Diametergroep 3 staat voor HDPE-

drukleidingen met een diameter tussen 

560 en 1200 mm. Bij Deschacht dragen 

diametergroep 1 en 2 het BENOR-keurmerk 

al jaren, maar vanaf nu kunnen klanten 

ook hun grote HDPE-drukleidingen 

met keurmerk bij ons bestellen. De 

drukleidingen in die groep worden 

gebruikt volgens toepassingscode ‘P’ of 

‘W’ voor industrie- en rioolpersleiding 

en drinkwater. Bij openbare werken 

zijn BENOR-gekeurde producten 

trouwens vereist. Bovendien 

is Deschacht de enige 

speler op de Belgische 

markt die deze 

buizen met BENOR-

keurmerk aanbiedt 

voor diametergroep 3. 

Deschacht trekt de 
sportieve kaart

 Business en pleasure gaan bij 
Deschacht hand in hand. We 
werken veel en graag, maar houden 
er ook van ons te ontspannen. Door 
samen te sporten bijvoorbeeld. Zo 
namen enkele sportieve collega’s 
deel aan Winterloop Gent editie 
2013. Binnenkort staan ook de DVV 
Antwerp 10 Miles & Marathon en 
de jaarlijkse Deschacht Classic op 
het programma. 

Griet De Block van Deschacht is touw-

trekker als het op lopen aankomt. Tijdens 

de Winterloop Gent voltooide ze met suc-

ces haar eerste halve marathon. “We wa-

ren met elf collega’s die op 15 december 

samengekomen zijn voor de Winterloop 

in Gent. Iedereen liep op zijn tempo en de 

afstanden varieerden tussen vijf kilometer 

en een halve marathon (21,6 km). Het werd 

een fantastische dag. Het weer zat mee, 

de ambiance was er en de spieren stonden 

warm. Absoluut voor herhaling vatbaar.” En 

die herhaling staat ondertussen ook vast. 

Volgende afspraak is de DVV Antwerp 10 

Miles & Marathon waarvoor de collega’s nu 

al aan het trainen zijn. 

Met de fiets in de hand

Elk zijn ding. Daarom staan er naast mara-

thons ook fietstochten op het programma 

bij Deschacht. Denk maar aan de jaarlijkse 

Deschacht Classic en de gezamenlijke trai-

ningen om de Mont Ventoux te beklimmen. 

De Deschacht Classic is dit jaar aan zijn 

vierde editie toe. Vol enthousiasme zullen 

tal van collega’s binnenkort opnieuw de 

trappers aanbinden voor een fietstocht die 

zowel de geoefende als niet-geoefende fietser 

toelaat. Die hards komen aan hun trekken 

met de beklimming van de Mont Ventoux. 

Eén ding is zeker: bij Deschacht houden we 

het graag sportief. Want naast het feit dat we 

zelf aan sport doen, steunen we ook andere 

sportievelingen. Deschacht is sinds jaar en 

dag immers een van de hoofdsponsors van 

wielerploeg Sunweb-Napoleon Games. Eind 

2012 is daar ook Arta Building-Deschacht 

bijgekomen, de bijhorende opleidingsploeg 

voor jong fietstalent. Laat het duidelijk zijn 

dat Deschacht sportiviteit ten volle stimu-

leert!

Vragen over onze producten of het BENOR-
certificaat?  
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via 
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

Rioleringssysteem Collinet 
buffert regenwater 
Vliegbasis Bevekom
Duitse Hauraton-goten voor nieuwe taxibaan 
helikopters

  De gemeente Bevekom in Waals-Brabant telt amper 7000 inwoners 
maar is bijzonder bekend vanwege de aanwezige luchtmachtbasis. Om de 
capaciteit van Vliegbasis Bevekom te vergroten werd onlangs een nieuwe 
taxibaan voor helikopters aangelegd. Voor de afwatering leverde Collinet, 
zusterbedrijf van Deschacht, kwalitatieve goten van het Duitse Hauraton. 

De vliegbasis van Bevekom werd in 1936 in 

gebruik genomen en draagt sinds 1955 de 

officiële naam Kwartier Basis Luitenant-

Kolonel Vlieger Ch. Roman. Vandaag 

vormt het de thuisbasis van onder meer 

de 1st Wing en het Competentiecentrum 

van de Luchtcomponent. Na de sluiting 

van Vliegbasis Bierset verhuisden de 20 

Agusta A109 van de Luchtcomponent ook 

naar deze basis. Met de komst van nieuwe 

NH-90 helikopters in 2012, werd de aanleg 

van een nieuwe taxibaan noodzakelijk. 

Aannemer VBG, een dynamische speler op 

de markt van de wegenbouw, stond in voor 

de realisatie ervan en rekende op Collinet 

voor de levering van Hauraton-goten.

Zwaarste belastingsklasse

De eerdere positieve samenwerkings-

verbanden met VBG zorgden ervoor dat de 

aannemer ook dit keer op Collinet reken-

de voor de levering van alle afvoergeulen. 

Pieter Nijs, commercieel afgevaardigde bij 

Collinet: “Aangezien het om een taxibaan 

voor helikopters gaat, is het essentieel dat 

de afvoergeulen bijzonder sterk zijn. Het 

lag voor de hand dat de keuze uitging naar 

verholen afvoergoten met belastingsklasse 

F900. We leverden Recyfix® Hicap® F680, 

een lineaire drainage voor extreme omstan-

digheden die hoge hydraulische eisen stel-

len. Die zorgen voor een perfecte afwatering 

van de taxibaan en kunnen het water bij 

zware regenval ook tijdelijk bufferen. 400 

liter per meter was noodzakelijk, maar onze 

geulen bufferen tot 443 liter per meter.”

Tandem Hauraton-Collinet

Collinet is ondertussen ruim 40 jaar exclu-

sief verdeler van de Duitse Hauraton-goten. 

Daarnaast produceert het materialen voor 

de voorbehandeling en afvoer van water: 

olieafscheiders, pompputten, toezicht-

kamers … Verder legt Collinet zich ook toe 

op afwateringsproducten zoals PVC-, PE- 

en PP-buizen, klokroosters en grasdallen. 

De afvoergeulen voor de taxibaan zijn in 

een recordtijd vanuit Duitsland, met pitstop 

bij Collinet voor assemblage, op de werf 

geleverd. Pieter Nijs: “De werken zijn on-

dertussen afgerond en van de projectleider 

hebben we vernomen dat het afwaterings-

systeem perfect functioneert. Een sterk 

staaltje bouwkunde van VGB waar Collinet 

graag zijn steentje aan bijdroeg.”

Collinet leverde verholen 
afvoergoten type Recyfix® Hicap® 
F680 met belastingsklasse F900.

Alle info: www.collinet.be of 04 256 56 10

“Bij zware regenval kunnen  
de afvoergeulen tijdelijk tot 443 
liter water per meter bufferen.” 

PRIMEUR VOOR BELGIË: 
Deschacht haalt BENOR-keurmerk 
binnen voor HDPE-drukleidingen in 
diametergroep 3

www.deschacht.eu
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“Luchtinjectie gaat de vorming 
van H2S tegen. H2S zorgt namelijk 

voor een aantasting van het 
rioleringsstelsel en brengt heel wat 

geurhinder met zich mee.”

Hoofdzetel Deschacht in het nieuw 
Opening vernieuwd filiaal Oostakker

  De hoofdzetel van Deschacht in Oostakker stond al even in de steigers. 
De bedrijfsgebouwen kregen namelijk een integrale make-over. Voor onze 
klanten betekent dat in eerste instantie een sterke verbetering van de 
shopervaring. Met de shop-in-shop verdwijnt het magazijngevoel volledig 
en bezoekt de klant voortaan een echte winkel.

De vernieuwing van Deschacht Oostakker 

maakt deel uit van de algemene nieuwe 

tendens binnen Deschacht. Het filiaal in 

Zedelgem onderging even geleden al een 

metamorfose. Ook het filiaal in Geel dat in 

augustus 2013 opende, werd volledig in de 

nieuwe look en feel uitgebouwd. Net als dat 

van Rijkevorsel dat binnenkort naar een nieuw 

bedrijfsgebouw in Hoogstraten verhuist. Maar 

eerst was Deschacht Oostakker aan de beurt. 

Service troef

In Oostakker werden de toonzaal en de bu-

reaus uitgebreid. Er is een aparte ingang voor 

particulieren en professionelen, zodat die 

laatste steeds zeker zijn van een snelle bedie-

ning. Alle vernieuwingen kaderen binnen het 

doel onze professionele klanten een zo goed 

mogelijke service te garanderen. Een vlottere 

bediening, een ruimer aanbod van producten, 

kortom een integrale profes-

sionalisering. We kijken er 

alvast naar uit u te verwel-

komen in onze vernieuwde 

gebouwen. 

Aalter verkiest voordelen van rioleringsstelsel  
met luchtinjectie 

  Tot voor kort beperkte het rioleringssysteem van het Loveld in Aalter zich 
tot afwateringsgrachten. Die voerden zowel regenwater als afvalwater af. 
Om het grachtenstelsel te saneren koos de gemeente voor de aanleg van een 
nieuwe DWA-riolering met luchtinjectie. Een voor België vrij nieuw systeem 
dat de vorming van H2S of waterstofsulfide tegengaat. Voor Deschacht een 
geslaagd pilootproject. 

Eind 2012 ging de gemeente Aalter over tot 

ingrijpende rioleringswerken ter hoogte van 

Loveld. Het afwateringsstelsel kreeg een 

integrale sanering met maximale scheiding 

tussen regenwater (RWA) en afvalwater 

(DWA). De gemeente koos daarbij voor een 

2DWA-rioleringsstelsel via drukriolering. 

Dat systeem zorgt ervoor dat de vorming 

van H2S tot een minimum wordt beperkt. 

Waterstofsulfide zorgt immers voor een 

aantasting van de buizen en putten en brengt 

vaak geurhinder voor de omwonenden met 

zich mee. Kris Bauwens van Studiebureau 

Grontmij uit Gent: “Een van de voorwaarden 

bij de aanbesteding was het gebruik van 

luchtinjectie. Een systeem waar we nog 

niet zo vaak mee werkten, maar met 

opmerkelijke voordelen. Deschacht leverde 

het luchtinjectiesysteem van de Nederlandse 

producent IE Systems.”

Slijmvorming en geurhinder 
vermijden 

De hoofdreden om voor luchtinjectie te 

kiezen is dat het relatief eenvoudig en 

goedkoop het ontstaan van H2S tegengaat. 

Kris Bauwens: “Waterstofsulfide manifesteert 

zich in de vorm van slijm dat zich aan de 

buizen en putten van het afwateringssysteem 

hecht. Zo zorgt het voor een aantasting van 

het materiaal, wat op termijn uiteraard 

nefaste gevolgen heeft. Daarnaast brengt H2S 

een stinkende geur met zich mee, bijzonder 

vervelend voor de omwonenden.” Het systeem 

van luchtinjectie pompt op regelmatige 

tijdstippen zuurstof door de leidingen. Een 

regelmatige monitoring is noodzakelijk om 

te controleren of de concentraties zuurstof 

groot genoeg zijn. Indien nodig kunnen die 

geoptimaliseerd worden. “Enkele huizen in 

de buurt hebben een zwembad. Die vragen 

bijvoorbeeld om een verhoogde concentratie 

zuurstof omwille van de PH-waarde en de 

temperatuur van het lozingswater.”

Succesvolle plaatsing

Aannemer Visser & Smit Hanab uit Landegem 

stond in voor de aanleg van het nieuwe 

rioleringsstelsel. Projectleider Kristof Dupon: 

“Dit is onze eerste ervaring met het gebruik 

van luchtinjectie, maar alles is bijzonder 

goed verlopen. We hebben op verschillende 

plaatsen kleine compressoren geplaatst die 

instaan voor de luchtinjectie. Het systeem is 

ondertussen volledig operationeel en de eerste 

resultaten zijn alvast positief. Er is geen sprake 

van geurhinder en de metingen van H2S-

concentraties zijn voldoende laag. Uiteraard 

is het essentieel om alles goed op te volgen 

en bij te sturen indien nodig.” Drukriolering 

wordt beschouwd als een uiterst bedrijfszeker 

rioleringssysteem. Het gemeentebestuur sloot 

een onderhouds- en interventiecontract af 

zodat bij een systeemstoring binnen de 24 uur 

een interventie is verzekerd.

Meer informatie?  
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

Het meettraject op basis van drukmeters 

bevat dataloggers die de mogelijke 
beïnvloeding door de luchtinjectie meten. 

De speciaal voor deze toepassing 
gefabriceerde compressor blaast 
periodiek lucht in de persleiding.

Luchtinjectie, de sleutel tot 
een perfect functionerend 
rioleringssysteem

Het Nederlandse IE Systems is gespe-

cialiseerd in luchtinjectiesystemen. Sinds 

eind de jaren ’90 installeerden ze al meer 

dan 750 systemen. Deze drukriolering is 

gebaseerd op het onder geconditioneerde 

omstandigheden inbrengen van lucht met 

een compressor. Het is een bijzonder doel-

treffende oplossing voor het tegengaan 

van H2S-vorming en biedt een alternatief 

voor het gebruik van filterinstallaties of 

stoffen die de binding van H2S voorko-

men. Helaas zijn er bepaalde voorwaar-

den bij het gebruik van luchtinjectie. Het 

perfect functioneren van de installatie 

hangt onder meer af van de opbouw van 

het stelsel, de leidingdiameters, de hoe-

veelheid vrijkomend H2S, de locaties en 

het aantal units. De hoeveelheid in te bla-

zen lucht en de oplossing zijn dus eigen-

lijk altijd maatwerk.

De werking

Het luchtinjectiesysteem maakt gebruik 

van een speciaal voor deze toepassing 

gefabriceerde compressor die periodiek 

lucht in de persleiding blaast. De gekozen 

locatie(s) en de wijze van luchtinjectie 

voorkomen de omzetting van aeroob 

naar anaeroob afvalwater. Zo wordt 

het ontstaan van H2S tegengegaan. 

Waterstofsulfide is een stof die niet alleen 

buizen en putten aantast, ze is bovendien 

giftig en brengt een stinkende geur met 

zich mee die omwonenden heel wat 

overlast bezorgt. 

Waterdichte controle

IE Systems werkt met een meettraject op 

basis van drukmeters met dataloggers. 

Die meten de mogelijke beïnvloeding 

door de luchtinjectie en geven zo aan 

of een bijsturing van de concentraties 

zuurstof nodig is. Dat luchtinjectie een 

sluitende oplossing biedt voor geurhinder 

zullen ze in Oosterhout geweten hebben. 

Na jaren zonder succes allerlei technieken 

te proberen, was de gemeente met 

luchtinjectie na twee weken van zijn 

geurhinder verlost. Leudal gaf duizenden 

euro’s per jaar uit aan toevoegingen om 

H2S te elimineren. Met de investering in 

luchtinjectie had de gemeente die binnen 

de twee jaar terugverdiend.
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Willemen houdt Oase warm met isolatie Deschacht
  Modern wonen in een groen kader. Nieuwbouwproject Residentie Oase 

belooft een groene parel in het hart van Sint-Agatha-Berchem te worden. De 
nieuwste isolatiematerialen mogen dus absoluut niet ontbreken. Aannemer 
Willemen rekende opnieuw op Deschacht voor twee sterke producten: 
Kingspan Thermawall en Ursa Geo.  

Wonen aan de grens van een natuurreservaat 

maar ook dicht bij winkels en belangrijke ver-

keersaders. Het beste van twee werelden wordt 

binnenkort mogelijk in Sint-Agatha-Berchem. 

Residentie Oase vormt een standingvol nieuw-

bouwproject van 39 appartementen in een 

aangelegd domein van om en bij de 60 are. De 

appartementen zijn onderverdeeld in 4 afzon-

derlijke gebouwen die evenredig in het ter-

rein zijn geplaatst. Er werd gekozen voor een 

hedendaagse architectuur met dynamische 

zonnewering op de terrassen, wat een zekere 

samenhang tussen de vrijstaande woonenti-

teiten creëert. Bouwheer en hoofdaannemer 

Willemen koos enkel voor de beste materialen 

en sprak Deschacht aan voor de levering van 

hoogwaardige isolatie. 

Thermische en akoestische 
isolatie

Vandaag is een optimale isolatie van bestaande 

en nieuwe gebouwen essentieel. Zeker apparte-

mentsgebouwen, waar mensen letterlijk dicht 

bij elkaar wonen, vragen om stevige thermi-

sche en akoestische isolatie. Voor dit project 

wordt de paramentgevel uitgevoerd met een 

geventileerde spouw, voorzien van thermische 

isolatie volgens de huidige normering. Om 

akoestisch comfort te verzekeren worden de 

scheidingswanden tussen twee appartementen 

ontdubbeld uitgevoerd met plaatsing van ge-

luidsisolatie ertussen. De dekvloeren krijgen 

een zwevende uitvoering op akoestische en 

thermische isolatie om contactgeluiden te mi-

nimaliseren. 

Tweespan Kingspan en Ursa

Glenn Peelman van Willemen: “Voor de spou-

wisolatie bij het gevelmetselwerk hebben we 

Kingspan Thermawall TW50 in dikte 70mm 

en 82mm gebruikt. Die zorgt ervoor dat de ap-

partementen aan de normen van de Belgische 

wetgeving voldoen qua energiezuinigheid. De 

akoestische isolatie tussen de appartementen 

en gemeenschappelijke delen gebeurde met 

Ursa Geo 155 dikte 3cm. Specifiek voor dit con-

cept is een kwalitatieve akoestische isolatie bij-

zonder belangrijk, aangezien het meegaat met 

het idee om een oase van groen en rust te creë-

ren midden in de stad.” Kingspan Thermawall 

TW50 zijn krachtige spouwmuurisolatieplaten 

met een thermische geleidbaarheid van slechts 

0,023 W/(m.K). Ze zijn gemaakt van onschade-

lijke materialen en laten zich eenvoudig plaat-

sen. Ursa Geo is een economische, performante 

en milieuvriendelijke isolatie op basis van glas-

wol. Het biedt het hele jaar door comfort, zorgt 

voor een gezonde binnenlucht en is geprodu-

ceerd met natuurlijke grondstoffen.  

Deschacht, een referentie

Glenn is werfleider voor de ruwbouw en afwer-

king van het project en werkte in het verleden al 

regelmatig met materialen van Deschacht. “Ik 

ken Deschacht als een plichtsbewuste, zelfver-

zekerde onderneming die stiptheid en klant-

vriendelijkheid hoog in het vaandel draagt en 

zo perfect past bij de ambitie van de residen-

tiële bouwsector.” Vooral over de stiptheid van 

de leveringen is hij bijzonder te spreken. “Het 

is van levensbelang voor de planning op een 

werf, die vormt immers een aaneenschakeling 

van activiteiten waarbij alles op tijd dient te 

zijn. We hebben ook nog nooit materialen ont-

vangen die beschadigingen hadden opgelopen 

tijdens het transport. Een extra meevaller naar 

efficiëntie toe.”

Het bouwteam van Willemen dat zijn schouders onder Residentie Oase zette

Residentie Oase vormt een standingvol 
nieuwbouwproject van 39 appartementen 

in een aangelegd domein van om en bij 

de 60 are.  

“Zeker appartementsgebouwen, 
waar mensen letterlijk dicht bij 
elkaar wonen, vragen om stevige 

akoestische isolatie.”

Wie is Willemen? 
•	 Locatie: Mechelen

•	 Kernactiviteit: hoofdaannemer van 
nieuwbouw- en renovatieprojecten

•	 Aantal werknemers: +200

•	 Actieradius: actief in België, Oost-Europa 
en bekijkt mogelijkheden in Afrika

Deschacht geeft u het woord!
Hebt u een interessant onderwerp voor een (werf)reportage? Bent u tevreden over de samenwerking met Deschacht?  Laat het ons weten op 09 355 74 54 of 
via marketing@deschacht.eu. Wie weet zetten we uw bedrijf in de kijker in de volgende Deschacht Info!

Meer info? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via  
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

www.deschacht.eu
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77 
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29 
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Rijkevorsel
Heesbeekweg 32/2
2310 Rijkevorsel
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
rijkevorsel@deschacht.eu

Wij staan klaar om samen te werken.
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Deschacht werft aan!

Mogen we jou binnenkort 
verwelkomen in ons team?
Surf naar onze website en 
ontdek er de openstaande 
vacatures!

Alle info op
www.deschacht.eu

Meer info omtrent de kleurcodes? Contacteer de divisie Riolering & 
Afvoer via filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

“Het systeem met de kleurcodes werd ingevoerd 
om de herkenbaarheid te verhogen in het 

vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels.”

Over Ondernemingen Lievens bvba
•	 Opgericht in 1966 en sinds januari 2014 overgenomen 

door Jan en Marijke Vindevogel en Jan en Wim Devriese. 
Jan Lievens blijft verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de werken.

•	 locatie: Sint-Lievens-Houtem 

•	 kernactiviteiten: rioleringswerken, wegeniswerken en 
betonconstructies (pompstations en bruggen)

•	 klanten: overwegend openbare besturen

•	 actieradius: Oost-Vlaanderen tot Brusselse rand

•	 aantal werknemers: 35 arbeiders en bedienden

Gescheiden riolering met kleurcodes voor Matexi-
verkaveling in De Pinte

  Midden november vorig jaar werd in De Pinte het startsein gegeven voor een nieuwe verkaveling 
van formaat. Opdrachtgever Matexi zal er in samenwerking met studiebureau IRTAS en Ondernemingen 
Lievens maar liefst honderd nieuwe huizen neerpoten. Deschacht levert rioleringsmaterialen met 
kleurcodes voor het gescheiden rioleringsstelsel. 

De nieuwe Matexi-verkaveling in De Pinte situeert zich ter 

hoogte van de Pintestraat en de Nieuwstraat en reikt tot aan 

de Moerkensheide. Bij de werken dient rekening te worden 

gehouden met de problematiek van de afwatering. Dankzij de 

goede doorlaatbaarheid van de grond en een grote gracht als 

bufferbekken aan het bos van Moerkensheide, zouden eventuele 

problemen moeten kunnen vermeden worden. Ondernemingen 

Lievens uit Sint-Lievens-Houtem staat in voor de aanleg van 

het gescheiden rioleringsstelsel en de wegeniswerken. Hiervoor 

bestellen ze diverse rioleringsmaterialen bij Deschacht. 

Jan Lievens, manager: “De verkaveling wordt volledig 

aangelegd met gescheiden rioleringsstelsel DWA en RWA. 

Alle rioleringsmaterialen die Deschacht levert zijn voorzien 

van kleurcodes. Het gaat onder meer om pvc-buizen Ø 160 en 

toebehoren voor huisaansluitingen regenwater en afvalwater, en 

aansluitingen van de waterontvangers.”

Kleur bepaalt toepassing

Het systeem met de kleurcodes voor rioleringsmaterialen 

bestaat al enkele jaren. Toch is nog niet iedereen ermee 

vertrouwd. Aannemers van openbare werken en grondwerkers 

zijn ondertussen op de hoogte van de toepassing ervan, voor 

particulieren en woningbouwers is dat minder het geval. De 

kleurcodes werden ingevoerd om de herkenbaarheid te verhogen 

in het vooruitzicht van gescheiden rioleringsstelsels. 

•	 roodbruin: vuilwaterleidingen (fecaliën, sanitaire waters), 

ook wel DWA (Droog Weer Afvoer) of VWA (Vuil Water 

Afvoer)

•	 grijs: gemengde stelsels of regenwaterleidingen (RWA)

Alles gebeurt volgens het BENOR-toepassingsreglement van 

NBN EN 1401-1. De kwaliteit van de buizen heeft weliswaar 

niets te maken met de kleur. Rioolbeheerders hechten steeds 

meer belang aan het correct toepassen van de kleurcodes voor 

rioleringsmaterialen.

Goede ondersteuning van Deschacht

Ondernemingen Lievens is met dit project niet aan zijn 

proefstuk toe wat de samenwerking met Deschacht betreft. Jan 

Lievens: “Deschacht is een bijzonder betrouwbare leverancier. 

Ze hanteren een sterke prijs-kwaliteitverhouding, bieden 

goede ondersteuning en hebben een grote diversiteit in hun 

productaanbod. Ook hun timing en snelle leveringen zijn 

een enorme meerwaarde, en de chauffeurs zijn altijd uiterst 

vriendelijk en gedienstig.”

De roodbruine en grijze kleur maken 
functieverwarring van de rioleringselementen 

onmogelijk.

Pvc-buizen Ø 160 leiden het regenwater (RWA) 

en afvalwater (DWA) in de juiste banen. 

ADRESWIJZIGING

Vanaf maart: 

Sint-Lenaartseweg 36  

2320 Hoogstraten$
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