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Expertise Deschacht gooit 
hoge ogen aan MG Toren
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Kwaliteit mag gezien worden
Ontdek alle troeven van onze drukwerkfolie op p.6

De toekomst wacht 
2011 ligt alweer even achter ons en 2012 draait 
intussen op volle toeren. We hopen dat ook dit 
jaar de samenwerking met u, onze klanten, weer 
even vlot verloopt als de voorbije jaren. Om te 
zorgen dat u op elk moment de service krijgt die 
u verdient, hebben we de missie van Deschacht 
op papier gezet. De basis? Passie voor onze pro-
ducten en respect voor onze klanten. Elders op 
deze pagina vindt u onze missie in volle glorie.

Zoals u wellicht al weet, ligt achterom kijken niet 
in onze aard. Investeren in de toekomst: daar 
draait Deschacht om. Het zal u dan ook niet 
verbazen dat we grootse uitbreidingsplannen 
hebben in een van onze vestigingen. In de vol-
gende nieuwsbrieven houden we u daarvan op 
de hoogte. 

Maar dat is niet alles, want binnenkort beschikt 
Deschacht ook over een heuse webshop. Die is 
het resultaat van een uitvoerige studie naar de 
noden van onze klanten en de voordelen van on-
linewinkelen. En dat zijn er heel wat: u ziet met-
een de specificaties van elk product, kunt nog 
eenvoudiger bestellen (wat, waar en wanneer u 
maar wilt) en krijgt uw bestellingen nog sneller 
geleverd. Als dat geen service is!

Diezelfde topservice is de rode draad door alles 
wat we doen, bij alle afdelingen. Om te tonen hoe 
Deschacht dit in de praktijk invult, nemen we in 
elke nieuwsbrief reportages over mooie projecten 
en getuigenissen van tevreden klanten op.

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht 

 Wie op de E40 in Sint-Denijs-Westrem rijdt, kan 
er niet naast kijken: de imposante MG Toren. Op 
een toplocatie tussen de snelweg en de Zweedse 
meubelgigant Ikea verrees in zowat twee jaar een 
imposant kantoorgebouw, waar binnenkort een 
grote bank-verzekeraar zijn intrek neemt. Eén 
erg belangrijk onderdeel van de toren zie je niet 
(meer): het afvoer- en rioleringstelsel. Deschacht 
leverde alle materialen en had bovendien een  
gewaardeerde inbreng in de ontwerpfase.

In opdracht van bouwheer De Paepe Group nam aannemer Cit Blaton 

de bouw van het hoogste kantoorgebouw in het Vlaams Gewest voor 

zijn rekening. Gerdy Van Der Donck, Senior Project Manager bij de 

hoofdaannemer, zag nauwgezet toe op de werken en zorgde dat alles op 

wieltjes verliep. “Het was mijn taak om het overzicht te behouden. Niet 

altijd eenvoudig, als je weet dat hier op piekdagen zowat 250 bouwvak-

kers tegelijk aan de slag waren. Daarnaast hield ik de planning, het 

budget en de algemene veiligheid in de gaten. Een boeiende job, die ik 

al zestien jaar met plezier doe.” Bij een groot gebouw als de MG Toren 

is de doeltreffende afvoer van het sanitaire en hemelwater essentieel. 

Een team van een achttal mensen deed in totaal zowat drie maanden 

over alle afvoer- en rioleringwerken. “Dat is vrij snel voor zo’n groot 

project en daar hebben de vlotte leveringen van Deschacht zeker iets 

mee te maken”, aldus Gerdy Van Der Donck. 

Van afvoerbuis tot putdeksel

Het hoofddeel van de riolering bestaat uit een collectorleiding rond het 

hele gebouw. Zo wordt vermeden dat al het afvoerwater te snel in het 

algemene rioleringstelsel terechtkomt. “Het hele afvoernet rond de MG 

Toren is naar schatting anderhalve kilometer lang en daar komen dus 

heel wat onderdelen bij kijken. PE-buizen met verschillende diame-

ters (van 110 tot 400 mm), inspectieputten, straatkolken, putdeksels, 

afvoergeulen, allerhande hulp- en aansluitstukken … voor elk mate-

riaal uit het bestek konden we bij Deschacht terecht.” Cit Blaton koos 

niet alleen standaardmaten, maar bestelde bij Deschacht ook buizen 

op maat. “Voor de lange, rechte stukken leverden ze extra lange PE-

buizen van 12 meter. Zo konden we het aantal hulpstukken tot een 

minimum beperken.”

“Tijdens de ontwerpfase was de hulp  
van de studiedienst en het technisch  

advies van Deschacht een meerwaarde.”

lees verder op p.2 >

Onze missie

Elke dag opnieuw bouwen we met veel passie, respect  

voor onze klanten en vooral veel werkplezier aan de groei  

van ons bedrijf. Dat doen we door te differentiëren en  

specialiseren op het gebied van Riolering en Afvoer, Folies,  

Dak en Isolatie en Gevel- en Bouwspecialiteiten.

We onderscheiden ons door:

✔ Een brede expertise en doeltreffend  

technisch advies

✔ Een sterke regionale aanwezigheid

✔ Ruime beschikbare voorraden 

✔ Eigen transport voor correcte en  

snelle leveringen

✔ Een uitstekende service

RIOLERING EN AFVOER

ISOLATIEMATERIALEN

KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

FOLIES

GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

Navigatie Deschacht Info
Bij elk artikel staat een gekleurd blokje 
dat overeenstemt met de productgroep 
waarover de tekst gaat. 

Benor-gekeurde HDPE-buizen van Deschacht



 RIOLERING EN AFVOER    ISOLATIEMATERIALEN    KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN    FOLIES    GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

> Expertise Deschacht gooit hoge ogen aan MG Toren

Studiedienst lost hoge 
verwachtingen in

Hoewel de rioleringwerken schijnbaar vlekke-

loos zijn verlopen, kreeg het team van Cit Blaton 

toch enkele uitdagingen voor de kiezen. “Zoals 

vaak bij afvoerwerken vormden de beperkte 

niveauverschillen een probleem. Gelukkig zijn 

we erin geslaagd om het afvoerwater dat in de 

kelder van de toren samenkomt, op een zo na-

tuurlijk mogelijke manier te laten wegvloeien 

naar de riolering. Uiteindelijk kwam er zelfs 

maar één pompput aan te pas, bij het tunnel-

tje aan de inrit naar de ondergrondse parkeer-

garage.” De brandweerkazerne op het gelijk-

vloers bood een tweede uitdaging. Aangezien 

de toren en de kazerne verschillende eigenaars 

hebben, waren er immers twee gescheiden af-

voernetten aan de orde. “In de praktijk bete-

kende dat twee aparte septische putten en twee 

aparte aansluitingen op het algemene net aan 

de Kortrijksesteenweg. Het hemelwater van het 

hele gebouw vindt vooral langs de achterzijde 

zijn weg naar de riolering aan The Loop rond 

Flanders Expo.” Bleken de nutsleidingen onder 

en rond de toren geen hinderpaal? “Eigenlijk 

niet. We hadden alles al in de ontwerpfase 

uitgedokterd, met de waardevolle hulp van de 

studiedienst van Deschacht. Hun ervaren ex-

perts boden verfrissende inzichten en deden 

tal van suggesties, die we overigens bijna alle-

maal hebben gevolgd. Die topservice was een 

van de redenen waarom we voor Deschacht 

hebben gekozen.”

Snelheid loont

Cit Blaton en Deschacht waren bij de start 

van dit project helemaal geen vreemden 

voor elkaar. Beide partijen werkten in het 

verleden al samen bij verschillende andere 

projecten. “We wisten vooraf dus wat we 

aan Deschacht hebben. Vooral hun snelle  

leveringen kwamen goed van pas. Zo hadden 

we in de ondergrondse parking snel enkele on-

derdelen nodig. Deschacht speelde erg kort op 

de bal en deed zo zijn reputatie alle eer aan. 

Die vertrouwensband en uitstekende dienst-

verlening is de rode draad door al onze projec-

ten met Deschacht.” 

Riolering & Afvoer  
2100

2 DESCHACHT info

Saaie pieten? 
Niet op de boekhoudafdeling!

Een financieel gezond bedrijf als Deschacht kan niet 
zonder een goed geoliede boekhoudafdeling. Jaarlijks 
passeren in Oostakker dan ook bijna honderdduizend 
aankoop- en verkoopfacturen van alle Deschacht-
vestigingen de revue. Een jong en dynamisch team 
van zes enthousiastelingen leidt alles in goede ba-
nen, onder het waakzame oog van CFO Dimitri Van 
den Bossche. De voorbije jaren is het team meege-
groeid met Deschacht en kwamen er enkele nieuwe 
gezichten bij. Dankzij de goede sfeer voelden de 
nieuwkomers zich snel thuis en draaiden ze binnen 
de kortste keren op volle toeren mee. Een eiland is 
de boekhoudafdeling allerminst, want zowat elke 
dag wordt er overlegd met de andere afdelingen bij 
Deschacht. Tegelijk zorgt het team er als een goede 
boekhouder voor dat de kosten doorheen het hele 
bedrijf binnen de perken blijven. En ook al loopt de 
stress wel eens op tijdens piekmomenten, zelfs dan 
wordt er heel wat afgelachen. Saaie pieten zul je 
dus zeker niet vinden op deze afdeling. Integendeel:  
tijdens feestjes zijn het vaak de ‘boekhouders’ die als 
laatsten de deur dichttrekken!

1. Dimitri Van den Bossche, 2. Eveline Verniers, 3. Rino Vermeersch, 4. Nathalie Meganck, 5. Anouchka Chalmet, 6. Sophie De Pau, 7. Brecht De Grauwe

In de kijker
1.

2.
3.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Dhr. Gerdy Van Der Donck –
Senior Project Manager Cit Blaton

Plaatsing van anderhalve kilometer 
lange riolering rond MG toren
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 Omwille van de constante productiegroei was het rioleringnet van Brouwerij Haacht in Boortmeerbeek 
toe aan een ingrijpende opknapbeurt. Een uitdagende opdracht door de beperkte manoeuvreerruimte en de 
op volle toeren draaiende brouwerij. Aannemingsbedrijf Van Loo-Peeters NV uit Herselt bracht dit project 
in 2011 tot een goed einde en koos naar goede gewoonte voor de topproducten van Deschacht. “Al jaren 
rekenen we op hun snelle service en professionele maatwerk”, vertelt Jeroen Cloots, die als werfleider een 
oogje in het zeil hield.

Nieuw rioleringnet voor Brouwerij Haacht

Een lange en 
rijke biertraditie
Brouwerij Haacht ontstond in 1898 uit 

de ‘Melkerij van Haecht’ toen ingenieur 

Eugène De Ro begon te experimenteren 

met het brouwen van bier. Het bleek een 

schot in de roos, want al in 1913 stond 

de brouwerij mee aan de top van de 

Belgische brouwerswereld. 

Het succes was zo overdonderend dat 

in 1929 de melkerij werd opgedoekt en 

alles op de bierbrouwerij werd ingezet. 

Vandaag de dag brouwt, verdeelt en ex-

porteert  Brouwerij Haacht bieren van 

hoge en lage gisting. Enkele smaak- 

makende namen: Primus, Adler, Mystic, 

Keizer Karel, de Abdijbieren van 

Tongerlo… Daarnaast bezit de brouwe-

rij een eigen wijnkelder en twee wijn- 

kastelen in Frankrijk, onder andere in 

de Saint-Emilionstreek. 

Brouwerij Haacht is de op twee na grootste 

bierbrouwerij van de ongeveer honderd brou-

werijen die ons land nog telt en heeft al meer 

dan een eeuw ervaring (zie ‘Een lange en rijke 

biertraditie’). Door de voortdurende groei van 

de brouwerij breidde de bedrijfssite almaar uit, 

met een wirwar van hoofd- en bijgebouwen als 

gevolg. Naarmate het bedrijf groeide, kwamen 

er ook meer en meer nutsleidingen en afvoe-

ren bij, onder meer om het afval- en koelwater 

veilig en doeltreffend te lozen. “In 2011 kreeg 

Van Loo-Peeters (zie ‘Van Loo-Peeters NV in 

een notendop’) daarom de opdracht om de rio-

lering te vernieuwen en overbodige leidingen af 

te sluiten. Samen met mijn collega Danny Van 

Loo volgde ik de werken permanent op”, aldus 

Jeroen Cloots. 

Inspectieputten op maat

“Voor de nieuwe rioleringen gebruikten we zo-

wat 330 meter HDPE-afvoerbuizen met een di-

ameter van 500 mm en 26 inspectieputten van 

Deschacht. Die putten werden ter plaatse op-

gemeten en door Deschacht op maat gemaakt.” 

Van Loo-Peeters werkt al een hele tijd samen 

met Deschacht en is een tevreden klant. “We 

stellen het vooral op prijs dat ze erg kort op de 

bal spelen. Doorgaans geven we onze bestellin-

gen immers op het laatste moment door, maar 

die materialen moeten wel op tijd op de werf 

zijn, natuurlijk. Dan is het aangenaam om te 

weten dat we aan Deschacht een betrouwbare 

partner hebben.”

Harde noot om kraken

Het project bij Brouwerij Haacht was geen alle-

daagse opdracht, die zomaar eventjes tussen pot 

en pint geklaard kon worden. “In de ondergrond 

van de bedrijfssite, langs en onder gebouwen en 

parkeerterreinen door, lag een ingewikkeld net-

werk van afvoerbuizen en nutsleidingen. Oude 

én nieuwe, en de meeste bevonden zich ook 

nog eens in een dikke betonlaag.” De aannemer 

moest uiterst voorzichtig te werk gaan, want in 

de betonlaag zaten ook allerhande hoogspan-

ningskabels. “Het was niet altijd duidelijk waar 

die kabels lagen. Daarom moesten we het beton 

heel voorzichtig met de hand openbreken voor 

we aan de afvoerbuizen konden.”

Voorzichtigheid warm  
aanbevolen

Het geautomatiseerde brouw- en productiepro-

ces bleek een tweede grote hinderpaal. Op ge-

zette tijden wordt het afval- en koelwater van 

soms wel 80 °C immers automatisch geloosd. 

“Het tijdstip van die lozingen was niet precies te 

voorspellen. Om te vermijden dat de werksleu-

ven plots onder water liepen en dat onze mensen 

verbrand raakten, legden we eerst een veilige 

bypass aan. Daarna koppelden we de rioolbui-

zen af en vervingen ze door nieuwe. Alleen op 

donderdagen en vrijdagen konden we echt goed 

doorwerken omdat dan geen lozingen plaats-

vonden. En dan heb ik het nog niet over het 

plaatsgebrek gehad. Vaak moesten we immers 

rond bestaande gebouwen heen werken. Al bij 

al geen eenvoudige klus dus, die we gelukkig tot 

een goed einde konden brengen.”

“Het is aangenaam te weten  
dat we aan Deschacht een  

betrouwbare partner hebben”

Riolering & Afvoer 
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Plaatsing van 330 meter HDPE-
afvoerbuizen en 26 inspectieputten

Van Loo- Peeters NV  
in een notendop

Aannemingsbedrijf Van Loo-Peeters NV 

uit Herselt werd opgericht in 1988 en is 

gespecialiseerd in grond-, wegen- en land-

bouwwerken. Het bedrijf legt parkeer-

terreinen, rioleringen, wachtbekkens en 

sportterreinen aan en graaft funderingen, 

kelders, zwembaden en vijvers uit. 

Daarnaast beschikt Van Loo-Peeters 

NV over een eigen containerdienst en 

een uitgebreid machinepark. Het team 

bestaat uit een twintigtal medewerkers.

MDPE-inspectieputten - ter plaatse opgemeten  
en op maat gemaakt door Deschacht voor toezicht van riolering

Danny Van Loo, 

zaakvoerder

Jeroen Cloots,werfleider
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Een warme duik  
dankzij Styrisol-isolatie

 Dat isolatieplaten voor bouwtoepassingen perfect inzetbaar zijn op andere vlakken, bewijst 
RVS Swimming Pools uit Bornem. Zaakvoerder Koen Claessens legt uit waarom hij zijn inox 

zwembaden isoleert met Styrisol van Deschacht.

“Voorlopig zijn onze zwembaden uit roest-

vrij staal of inox eerder een nicheproduct 

in België. Zowat de helft van onze bestel-

lingen is dan ook puur maatwerk. Met 

roestvrij staal kan dat perfect, want het 

is een dankbaar materiaal dat je tot op 

de millimeter naar je hand kunt zetten. 

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een  

polyesterzwembad, waar de afmetingen 

van de mal je opties serieus beperken”, 

legt Koen Claessens uit. De grootste troef 

van roestvrij staal zijn de isolerende kwa-

liteiten. “In een inox zwembad warmt het 

water aanzienlijker sneller op en behoudt 

het zijn warmte veel langer dan in een ver-

gelijkbaar betonnen zwembad. Dat merk je 

duidelijk aan je energiefactuur. Bovendien 

is roestvrij staal een veel milieuvriendelijker 

materiaal dan polyester of beton.”

Dubbele functie

Voor een inox zwembad ligt te schitteren 

in de tuin van een klant, heeft het al een 

hele weg afgelegd. “Bij maatwerk tekenen 

we eerst een ontwerp in onze AutoCAD-

software. Daarna laten we inox platen over-

komen uit het buitenland en lassen we het 

frame en de wanden aan elkaar in ons ate-

lier. Voor we het zwembad naar onze klant 

brengen is het tijd voor een belangrijke 

stap: de isolatie. We snijden de isolatiepla-

ten op maat en brengen ze aan op de wan-

den en de onderkant van het zwembad.” 

RVS Swimming Pools zweert bij Styrisol, 

een materiaal dat vooral in de bouwsector 

zijn sporen heeft verdiend. Waarom eigen-

lijk? “Styrisol is erg drukvast en die eigen-

schap zochten we. De isolatieplaten zorgen 

er mee voor dat de wanden niet vervormen 

onder de druk van het water en de grond. 

“Deschacht heeft altijd  
Styrisol op voorraad.”

Ze hebben dus niet alleen een isolerende 

maar ook een structurele functie.” Het ver-

werkingsgemak van dit materiaal blijkt een 

extra troef. “De platen nemen geen vocht 

op en kunnen dus rechtstreeks de grond 

in, zonder extra beschermingslaag. 

Daar vormen ze een barrière tussen de sta-

bilisé en het zwembad.”

Altijd bij de hand

RVS Swimming Pools heeft jaarlijks maar een 

beperkt aantal Styrisol-platen nodig, maar 

dat maakt geen verschil voor Deschacht. 

“Ook al zijn we niet de grootste klant, bij 

Deschacht is de service voor iedereen ge-

lijk: niet minder dan uitstekend. Deschacht 

heeft bovendien altijd Styrisol op voorraad 

en hanteert zeer korte en flexibele levertij-

den, wat erg belangrijk is in onze branche. 

Tel je daar nog de competitieve prijzen bij, 

dan is de eindbalans unaniem positief.”

Isolatiematerialen 
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Dakisolatie: 
nieuwe  
R-waarde,  
nieuwe premie

   Sinds begin dit jaar zijn de energienormen voor  
dakisolatie strenger geworden. Voortaan moet 
de R-waarde (warmteweerstand) van de ge-
bruikte materialen minimaal 3,5 bedragen om 
in aanmerking te komen voor een energiepremie. 
Vroeger lag deze ondergrens op 3. Tegelijk zijn 
de premies van de netbeheerder en de Vlaamse 
overheid samengesmolten tot één premie, die bij 
de netbeheerder aangevraagd kan worden. Deze 
premie hangt af van de geïsoleerde oppervlakte 
(in m²) en de R-waarde van het isolatiemateriaal. 
Hoe hoger de R-waarde, hoe hoger de premie. 
Onderstaande bedragen gelden wanneer een er-
kende aannemer de dakisolatie plaatst. Doe-het-
zelvers krijgen alleen de helft van deze premie. 
Wel heeft iedere particulier die dakisolatie plaatst 
of laat plaatsen recht op een belastingverminde-
ring van 30% van de factuur (maximumbedrag: 
€ 2930).

Bij renovatieprojecten gelden voortaan  
deze premies:

•  R-waarde 3,5 € 6 per m² (max. € 720)
•  R-waarde 4  € 7 per m² (max. € 840)
•  R-waarde 4,5  € 8 per m² (max. € 960)

Bij nieuwbouw hangt de maximale premie 
af van het E-peil (energieverbruik) van de 
woning of het appartement: 

Woning / appartement

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2012

≤ E50 woning € 1400 + €40 /punt < E50

≤ E40 woning € 1800 + €50 /punt < E40

≤ E50 appartement € 600 + €20 /punt < E50

≤ E40 appartement € 800 + €30 /punt < E40

Bron: www.vlaanderen.be

Isolatiematerialen 
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Deschacht heeft altijd de geschikte 
isolatiematerialen in voorraad voor 

uw renovatie- of nieuwbouwproject. 
Wilt u advies over deze energiepremie 

en de juiste materialen? Onze experts 
staan u graag te woord in een van 

onze vestigingen.

Ook bochtige water- 
leidingen voortaan  

in warm jasje 
 Warmteverlies in bochten en aan T-stukken? 

Voortaan is dat verleden tijd dankzij onze nieuwe isolerende verbindingstukken voor 
HVAC-leidingen. Zelf hoeken en bochten intapen of knip- en plakwerk met stukken 
isolatiemateriaal hoeft dus niet meer. Onze nieuwe isolatiestukken sluiten immers 

mooi aan op de meest voorkomende bochten en T-stukken. En met een isolatiewaarde 
 van 0,032 W/mK bij 0 °C en 0,036 W/mK bij 10 °C presteren deze onderdelen uit 

polyethyleenschuim uitstekend. Geen overbodige luxe, als je weet dat in een niet-geïsoleerde 
bocht of T-koppeling evenveel energie verloren gaat als in een stuk niet-geïsoleerde waterleiding 
van 70 cm. Deze isolerende verbindingstukken zijn voor 100% recycleerbaar en vormen de ideale 
aanvulling op de standaard isolatieonderdelen die al bij Deschacht verkrijgbaar waren.

Isolatiematerialen 
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NIEUW!

In dit inox zwembad, geïsoleerd met 
Styrisol isolatieplaten warmt het water 
aanzienlijk sneller op en behoudt het zijn 
warmte veel langer
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Als verkopen je  
in het bloed zit…

Reuzendak in Asse kleine  
moeite voor Bouwwerken  
De Ruyck

 In 2011 was het grote platte dak van de jeugdbeweginglokalen 
in Asse dringend aan vernieuwing toe. Een kolfje naar de hand van 
Bouwwerken De Ruyck uit Aalst, met een hoofdrol voor materialen 
van Deschacht.

“Vorig jaar wou de gemeente Asse zon-

nepanelen plaatsen op het dak, maar dat 

bleek in een erbarmelijke staat. Afbreken 

en een nieuw leggen was de enige optie”, 

vertelt Gaëtan De Ruyck, zaakvoerder van 

Bouwwerken De Ruyck. Al meer dan tien jaar 

voert hij algemene aannemingswerken uit in 

Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-

Vlaanderen. Eerst als eenmanszaak, sinds 

2006 met een bouwteam van twaalf leden. 

“Ik heb al vaker materialen van Deschacht  

gebruikt, vooral dakbedekking en zinken go-

ten op maat. Daarom koos ik ook bij dit pro-

ject voor Deschacht. Over de service kan ik 

geen kwaad woord kwijt: de materialen zijn 

top, de prijzen goed en de leveringen stipt.”

Professioneel advies loont

Het project in Asse was allesbehalve klein bier: 

zowat 2700 m² dak moest volledig worden 

vernieuwd. “Er kwamen heel wat materialen 

bij kijken: twee lagen isolatiemateriaal van 

60 mm uit polyisocyanuraat (PIR), 225 rollen 

roofing (Quadra Rock) voor de onderlaag en 

nog eens 225 rollen roofing (Polygum Turbo) 

voor de toplaag. Daarnaast leverde Deschacht 

22 dubbelwandige lichtkoepels, afvoerbuizen 

uit pvc, spuwers en een rist andere onderde-

len. Stuk voor stuk producten die al jaren hun 

meerwaarde hebben bewezen, zo verzekerde 

men mij bij Deschacht. Maar wat ik het meest 

op prijs stel, is het technische advies van hun 

experts. Zo legde het bestek een bepaald type 

isolatie en roofing op. 

“De service en het technisch advies 
van Deschacht maakt het verschil.”

Gelukkig was Deschacht bij de les en stelden 

ze alternatieven voor die ook aan het bestek 

voldeden, maar goedkoper en bovendien een-

voudiger te plaatsen zijn. Iedereen tevreden 

dus: de gemeente Asse, Deschacht én ik. Zo’n 

service maakt het verschil, vind ik. In de toe-

komst zullen ze me beslist nog vaker zien 

bij Deschacht en ik raad hun producten met  

plezier aan collega-aannemers aan.”

Koper, zink en dakmaterialen  
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Met vijftien jaar dienst als commercieel ver-

tegenwoordiger bij de afdeling Riolering en 

Afvoer is Patrick Maes stilaan een oudge-

diende. En ook al heeft deze prille vijftiger uit 

het Oost-Vlaamse Zwalm veel zien verande-

ren bij Deschacht, gedreven is hij nog steeds. 

Na vaak lange dagen komt Patrick graag tot 

rust bij zijn paarden.

Samen sterk

“Deschacht is vandaag een heel ander bedrijf 

dan dat waar ik begon. Van een eerder klein 

familiebedrijf zijn we uitgegroeid tot een 

bloeiende kmo, die almaar groeit. Vroeger 

deed ik noodgedwongen alles zelf: klanten 

bezoeken, offertes maken, producten kopen, 

stockbeheer… Gelukkig verdelen we al dat 

werk tegenwoordig onder een achttal col-

lega’s. Ook zijn in de loop der jaren heel wat 

processen geautomatiseerd en is ons product-

aanbod spectaculair gegroeid.” Maken die 

nieuwe producten de job van verkoper niet 

moeilijker? “Integendeel: dankzij die diversi-

teit kun je een totaalpakket aanbieden en dat 

maakt vaak het verschil.” Als succesvol ver-

koper is Patrick vaak betrokken bij grote pro-

jecten. Gelukkig heeft hoogmoed geen enke-

le vat op hem. “Mijn motto? Bescheidenheid 

siert. Iedereen hier maakt deel uit van de ket-

ting: van vertegenwoordiger tot boekhouder 

tot poetsvrouw. Alles moet in elkaar passen 

willen we successen boeken.”

Verkopen met een kwinkslag

Dag in, dag uit doorkruist Patrick Vlaanderen, 

van wegenwerkers naar industriële bouw-

firma’s en weer terug. En zien zijn collega’s 

in Oostakker hem dan al eens, dan gaat hij 

doorgaans een halfuurtje later alweer de baan 

op. “Vraag me niet om elke dag aan een bu-

reau te zitten, want dan word ik gek. Ik heb 

zelfs geen eigen bureau. (lacht)” Wie Patrick 

ontmoet, kan niet naast zijn gedrevenheid 

kijken. En die gaat soms heel ver. “Wanneer 

we met een nieuw product begonnen, hielp 

ik vaak een uurtje op een werf. Gewoon om 

er voeling mee te krijgen. Nadien overtuigde 

ik klanten dan met een kwinkslag: ‘Als ik 

een bufferbekken kan plaatsen, dan is het 

toch niet moeilijk?’ Nooit opgeven is wat ik 

in al die jaren heb geleerd. Een twijfelende 

klant toch overtuigen voelt fantastisch. Het 

persoonlijke contact met klanten geeft me 

dan ook de meeste voldoening.” Verkopen 

blijkt een zware stiel die je graag moet doen. 

“Anders houd je het niet lang vol. Bij mij zit 

het blijkbaar in de genen, want ook mijn va-

der en broer waren vertegenwoordigers.”

Levend of stalen ros?

Zijn vrije tijd spendeert Patrick aan twee 

passies: wielrennen en paarden. “Ik woon 

in de Vlaamse Ardennen, hét wielermekka. 

Elk jaar kijk ik uit naar de Vlaamse klas-

siekers. Vorig jaar passeerde de Ronde van 

Vlaanderen zelfs voor mijn deur. Zelf fietsen 

doe ik niet – ik volg alles liever vanuit mijn 

luie zetel. Of vanuit een volgwagen, wat ik 

tot mijn grote vreugde al een paar keer heb 

meegemaakt.” De drukte van de koers staat 

in schril contrast met de rust die Patrick bij 

zijn paarden vindt. “Ik heb in de buurt van 

mijn huis een weide met acht paarden. Bij 

die dieren kan ik me volledig ontspannen na 

een drukke werkdag. Het is bovendien een 

goed gespreksonderwerp als verkoper, want 

ook veel klanten hebben paarden. Het moet 

toch niet altijd droog over producten en prij-

zen gaan?” Paardrijden lukt niet door zijn 

zwakke rug. “Het is pure liefhebberij. Mijn 

dochter van 28 rijdt wel paard. Mijn droom? 

Ooit een echte springkampioen fokken, dat 

lijkt me wel wat.”

DESCHACHT info 5 

Branden van de toplaag 
Polygum Turbo

In de spotlight 
Patrick Maes
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De nieuwe gezichten bij Deschacht
Zoals iedereen weet, bloeit en groeit Deschacht 
voortdurend. En daar horen uiteraard op tijd en 
stond enkele nieuwe gezichten bij. Deze men-
sen verwelkomden we sinds begin dit jaar bij het  
Deschacht-team: 
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Voor Deschacht staat de deur  
bij D’Hondt altijd open

 Tussen D’Hondt uit Zingem en Deschacht bestaan nogal wat gelijkenissen: beide ondernemingen zijn 
in volle groei, zweren bij maatwerk, hebben familiale roots en knopen duurzame relaties met leveranciers 
aan. Geen wonder dus dat beide bedrijven elkaar jaren geleden al hebben gevonden. Een relaas van een 
vruchtbare samenwerking.

“Al onze producten worden vervaardigd uit 

kostbare materialen, zoals eik, beuk en kerse-

laar. Ze zonder kleerscheuren bij onze klanten 

krijgen, is essentieel. De verpakkingsfolies van 

Deschacht zijn een belangrijke schakel in dat 

proces”, vertelt aankoopverantwoordelijke 

Stefan Versmessen. Al jaren gebruikt D’Hondt 

krimp- en rekfolie van Deschacht om deu-

ren, trappen en parket te beschermen tijdens 

het transport. “Hier in ons hoofdkwartier in 

Zingem gebruiken we krimpfolie om deuren en 

parket in te pakken en wikkelfolie om bijvoor-

beeld deurlijsten te beschermen. De meeste fo-

lie verwerken we machinaal, maar in ons filiaal 

in Luik worden onze trappen manueel ingepakt 

in wikkelfolie. Daarnaast bestellen we ook be-

drukte tape met daarop ons logo.” 

Perfecte timing

Maandelijks levert Deschacht ettelijke rollen 

folie aan D’Hondt. Het gaat om krimpfolie 

met een dikte van 0,08 mm. Op één rol van 

2,4  m breed zit 200  m folie. De wikkelfolie of 

stretchfilm (23 micron) wordt dan weer geleverd 

op rollen van 500 mm breed en 300  m lang. 

“We waarderen vooral het gebruiksgemak, 

de stevigheid en de snelle leveringen. En 

natuurlijk de prijzen, maar die geven niet de 

doorslag. Ook de service is belangrijk en daarin 

scoort Deschacht erg goed. De voorbije tien jaar 

hebben we een uitstekende band opgebouwd. 

Hun mensen komen regelmatig langs om te 

zien of alles naar wens is en om advies te geven. 

Door de sterk schommelende grondstofprijzen 

is de juiste timing immers erg belangrijk. Is het 

ideale moment om onze foliestock aan te vullen 

aangebroken of wachten we beter nog even? 

We kunnen er altijd op rekenen dat Deschacht 

ons perfect op de hoogte houdt. Echt mensen 

van hun woord met wie we graag nog jaren 

samenwerken.”

Folies 
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Ingepakt staat netjes 
 Kent u de verpakkingstapes van Deschacht al? 

Deze hoogwaardige producten in pp of pvc zijn 
verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen, 
voor zowel manuele als machinale toepassingen. 
Dozen sluiten, palletten markeren, (blanco) zak-
ken afsluiten, ingepakte producten vastmaken… 
de mogelijkheden van onze verpakkingstapes zijn 
eindeloos. Naast ons standaardassortiment kunt 
u bij Deschacht terecht voor compleet maatwerk. 
Transparante of gekleurde verpakkingstape? 
Onbedrukt of bedrukt met uw tekst of logo? 
Deschacht levert steevast een gebruiksklaar  
product op maat tegen een scherpe prijs. 

Interesse? 
Neem contact op met Linsay Koyen (divisiehoofd 

Folie) voor een afspraak of meer info: 

0497 49 49 50 of linsay.koyen@deschachtplastics.be.

Folies 
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Kwaliteit mag gezien worden
 U hebt het wellicht gemerkt: voort-

aan zit deze nieuwsbrief verpakt in 

hoogwaardige drukwerkfolie. Goed be-

schermd tegen weer en wind én perfect 

zichtbaar. Het is maar één van de vele 

producten die onze afdeling Folies op 

maat kan leveren.
Kwaliteitsdrukwerk verdient de beste bescherming en 
daarom beschikt Deschacht over een speciaal, hoog-
waardig gamma folies voor magazines, luxefolders, 
mailings en ander drukwerk. Als showcase van de 
mogelijkheden valt onze eigen nieuwsbrief voortaan 
stevig verpakt in onze eigen drukwerkfolie uit LDPE 
(ook ‘routagefolie’ genoemd) bij u in de bus. Dit pro-
duct kan machinaal worden verwerkt op verschillende 
machinetypes en garandeert dat drukwerk steevast in 
perfecte staat op zijn bestemming aankomt. 

Maatwerk mogelijk

De drukwerkfolie van Deschacht is verkrijgbaar in ver-
schillende maten, al dan niet bedrukt met een witte 
band voor adres- of andere gegevens. Het is een ide-
ale en budgetvriendelijke oplossing voor onder meer 
drukkerijen, afwerkingbedrijven, boekbinders en be-
schutte werkplaatsen. Bovendien kan dit product op 
maat worden gemaakt, perfect afgestemd op de toe-
passing en de eisen van de klant. 

Deschacht beschikt verder over een uitgebreid gamma 
andere folies voor een brede waaier van toepassingen 
(zie kader). Denk maar aan krimpfolie om drukwerk te 
bundelen of individueel te verpakken en aan stretch-
folie om gestapelde dozen met drukwerk stevig op hun 
plaats te houden op palletten.

Folies 
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D’Hondt in het kort
•	Deuren, trappen en parket op maat

•	Opgericht in 1912

•	Ca. 200 werknemers (± 50 in Zingem)

•	13 vestigingen in Vlaanderen en 

Wallonië (twee nieuwe openingen in de 

loop van 2012)

Zin in een mooie carrière bij Deschacht? Houd 
dan de vacatures op onze website in de gaten 
of stuur uw spontane sollicitatie naar Dimitri Van 
den Bossche (dimitri@deschachtplastics.be). 
Veel succes!

NIEUW!

Een folie voor elke toepassing

Deschacht heeft tal van folies op basis van PE (LDPE, 

HDPE en LLDPE) in voorraad. Deze topproducten hebben 

al in verschillende sectoren hun meerwaarde bewezen:

✔ Bouwfolies 

✔ Landbouwfolies

✔ Wikkel- en stretchfolies

✔ Foliespecialiteiten op maat voor transport en bescher-

ming van kostbare materialen (glas, hout …) 

✔ Geconfectioneerde producten:  

zakken, hoezen, vellen …

✔ Drukwerkfolies

Stefan Versmessen - 

Verantwoordelijke aankoop

nieuw atelier te Zingemmachinale verwerking 
krimpfolie voor deuren

Verwerking routagefolie 
op Sitma-machine

Griet De Block: studiedienst  Riolering en Afvoer Oostakker

Rino Vermeersch:
boekhouding Oostakker

Dirk D’ hoey:  
commerciële medewerker 
binnendienst Hamme

Guy Wuyts: 
filiaalverantwoordelijke 
Geel

Bart Pauwels:

chauffeur Oostakker

Jef Segers:
magazijnier/chauffeur  
Rijkevorsel
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“We zijn een echt familiebedrijf. De ‘Porte’ in 

onze naam komt dan ook van mijn oom. Dertig 

jaar geleden begon hij in bijberoep met dakwer-

ken, samen met mijn vader. Toen de opdrach-

ten bleven binnenstromen, besloten ze om er 

een voltijdse bezigheid van te maken en een ei-

gen bedrijf op te richten.” Helaas werd de vader 

van Tony ziek en vielen hun mooie plannen in 

het water. Niet veel later pakte Tony de draad 

op en werd hij de partner van zijn oom. “Als 

twintigjarige snaak, met een diploma sanitair 

in de achterzak. Intussen is mijn oom met pen-

sioen en ben ik de drijvende kracht achter ons 

aannemingsbedrijf. We nemen zowel kleinere 

gezinswoningen als statige villa’s en bedrijfs-

gebouwen onder handen. Ons motto? Kwaliteit 

boven kwantiteit.”

Persoonlijk contact primeert

Tony’s team telt nog twee ervaren leden: Franky 

en Heikki. Ze hebben er respectievelijk dertien 

en acht jaar dienst opzitten. De drie professio-

nals vormen samen een geoliede machine en 

garanderen een perfecte afwerking van elk pro-

ject. “Het is nog altijd een kleinschalig bedrijf en 

dat wil ik zo houden. We merken ook dat onze 

klanten net dat persoonlijke contact en de vlotte 

communicatie zo op prijs stellen. Wanneer we 

op een werf beginnen, dan blijven we daar tot 

het werk volledig af is. Klanten weten altijd 

welke gezichten ze de volgende dag op hun werf 

zullen zien. Bij grotere aannemers is dat weleens 

anders.” 

Een-tweetje met Deschacht

Ook met vaste leverancier Deschacht heeft Tony 

een uitstekende band, die zowat 22 jaar terug-

gaat. “De toenmalige eigenaar en zaakvoerder 

van Deschacht was al in die tijd een gepassio-

neerd voetballiefhebber. En ook mijn neef Krist 

Porte was intussen uitgegroeid tot een vaste 

waarde in de Belgische competitie. Je herinnert 

je wellicht de vuistslag die hij in 1996 kreeg 

van Anderlecht-spits Gilles De Bilde. Hoe dan 

ook: via die weg leerde ik Deschacht kennen en 

daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.”

Goede leverancier = goud waard

“Vooral bij renovatiewerken moeten we vol-

ledig kunnen rekenen op een optimale dienst-

verlening van onze leveranciers. Want vooraf 

weet je nooit precies welke en hoeveel materia-

len je nodig zult hebben. Zijn net die producten 

niet in voorraad? Dan kan je planning snel 

in het honderd lopen.” Net door de snelle en 

professionele service maakt Deschacht het 

verschil, vertelt Tony. “We weten dat we bij 

Deschacht meteen alles vinden wat we nodig 

hebben. Vaak ziet onze werkdag er zo uit: we 

komen aan op een werf, breken alles uit, meten 

alles op, bestellen ons materiaal en nog geen 

twee uur later staat alles klaar bij Deschacht. 

Die snelheid en flexibiliteit is goud waard. Net 

daarom maken we enorm veel gebruik van 

de maatwerkdienst voor zinkproducten bij 

Deschacht in Oostakker.” 

Groot kan ook

Tony is bijzonder trots op zijn twee polyvalente 

en gemotiveerde medewerkers. En hoewel ze 

vooral kleine opdrachten aannemen, schrik-

ken grotere projecten hen allerminst af. “Zo 

hebben we onlangs de daken van de Delhaize 

in Heusden en van de GB in Schellebelle geïso-

leerd en bedekt met roofing. Ook daar kwamen 

heel wat materialen van Deschacht aan te pas.”

Koper, zink en dakmaterialen  
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Ook grote HDPE-drukleidingen  
voldoen aan BENOR-norm 

 Goed nieuws van de afdeling Riolering en 
Afvoer: sinds februari 2012 dragen ook de HDPE-
drukleidingen met een diameter tot 1000 mm 
het BENOR-certificaat NBN EN 12201. Dat be-
tekent dat voortaan al onze HDPE-drukleidingen 
met dit kwaliteitslabel zijn uitgerust.

Deze erkenning opent nieuwe mogelijkheden voor 
onze klanten en biedt Deschacht een belangrijke 
troef in de ‘strijd’ om industriële en openbare pro-
jecten. Bij openbare aanbestedingen zijn BENOR-
producten immers steeds vaker verplicht.

De HDPE-drukleidingen van Deschacht dienen 
voor het transport onder druk van afval- en  
proceswater. De buizen zijn vervaardigd uit PE 

100 – MRS 10 en behoren tot reeks 5 volgens 
SDR 11 of tot reeks 8 volgens SDR 17. Met dit 
kwaliteitslabel bevestigt Deschacht zijn reputatie 
van betrouwbare leverancier op de riolering- en af-
voermarkt. Hebt u vragen over deze producten en 
het BENOR-certificaat? Neem dan gerust contact 
op met ons.

Riolering & Afvoer 
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Dakwerken Couckuyt-
Porte en Deschacht:  
een ijzersterk team 

 Bewust kleinschalig en familiaal: zo kun je Couckuyt-Porte bvba uit 
het Oost-Vlaamse Beervelde het best omschrijven. Meer dan twintig 
jaar al voert dit aannemingsbedrijf zink- en dakwerken uit bij par-
ticuliere en industriële klanten. Van bij het begin was Deschacht de 
huisleverancier. We plukten zaakvoerder Tony Couckuyt van het dak 
voor een kort gesprek.

Plaatsing halfronde zinken 
goot met rond sluitstuk

Plaatsen van kapucijnen 
zinken goot
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 Gebruik deze kaart om technische documenten, extra nieuwsbrieven en andere informatie aan te  
vragen. Achter elk artikel over een Deschacht-project vindt u een referentienummer, bijv. 2100

 Het volstaat om dat nummer hier aan te kruisen en deze antwoordkaart:

·   Te faxen naar 09 355 76 79
•   Te mailen naar oostakker@deschachtplastics.be
•   Op te sturen naar Deschacht, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker

 U ontvangt vrijblijvend alle beschikbare documentatie. 
 Vermeld in elk geval de activiteit van uw firma en uw telefoonnummer op de antwoordkaart. 
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Antwoordkaart

Naam + voornaam:

Bedrijf:

Straat + nr.:

Postcode: 

Tel/gsm:

Email:

Gemeente:

DESCHACHT info jaargang 2 . maart 2012. nr. 

www.deschachtplastics.be

OPENING GEEL
2012

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

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)

2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschachtplastics.be

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

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

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

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

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan
2440 Geel

Deschacht Afdelingen

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Van alle bouwmarkten thuis!

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7.30-12u / 13-18u - ZA: 8-12u

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 8-12u / 13-17u 

Openingsuren: 
MA TOT VR: 7-12u / 14-18.30u - ZA: 9-12u

Gelieve ons             extra exemplaren “DEsCHaCHt info“ jaargang 2, nr.1 op te sturen. Deze exemplaren zijn bestemd voor Dhr./Mevr.

sector / activiteiten

01
Gelieve ons zo vlug mogelijk documentatie te bezorgen over:

 2100   2101   2102   2103   2104   2105   2106   2107   2108   2109   2110   2111

Maatwerk gegarandeerd 
in de zinkcentra van Deschacht

 Wie in een handomdraai zinken of koperen 
dakgoten, afvoerbuizen, gevelbekleding of staande 
naden op maat nodig heeft, is in onze zinkcentra 
in Oostakker en Aartselaar aan het goede adres. 
Met geavanceerde machines plooien en snijden 
onze ervaren specialisten alle bestellingen snel en 
doeltreffend volgens de wensen van iedere klant. Bel 
of mail uw bestelling door en amper enkele uren 
later kunt u ze al ophalen en meteen plaatsen op 
de werf. Wacht u liever ter plekke terwijl uw onderde-
len op maat worden gemaakt? Maak dan het best 
eerst een afspraak met het zinkcenter om onnodige 
wachttijden te vermijden.

Ruime voorraden

Naast het snelle maatwerk kunnen onze klanten 
uiteraard ook in onze vestigingen terecht voor een 
ruim aanbod standaardproducten van topkwaliteit. 
Denk maar aan vierkante en ronde goten, zinkbui-
zen, allerhande haken en tal van zinken hulpstuk-
ken zoals bochten, kniestukken, moffen, tapbuizen 
en andere toebehoren. Dankzij onze uitgebreide 
voorraden vinden dakdekkers en gevelbekleders 
vast wat ze zoeken. Een broodnodige service voor 
vaklui die vaak kort en flexibel op de bal moeten 
kunnen spelen. Bovendien volgen we de verkoop 
van onze producten nauwgezet op, zodat we onze 
voorraden optimaal kunnen afstemmen op de 

noden van onze klanten. Dat is ook het geval in 
onze vestiging in Zedelgem, die in tegenstelling 
tot Oostakker en Aartselaar niet over een plooi- en 
snijcenter beschikt. Bestellingen worden op maat  
gemaakt in Oostakker en binnen de 24 uur geleverd 
in Zedelgem. Kunt u zolang niet wachten? Dan kunt 
u de producten altijd zelf afhalen in Oostakker.

Topservice = topprioriteit

Tevreden klanten zijn een topprioriteit bij Deschacht. 
Daarom luisteren we aandachtig naar u voor we 
u ons professionele advies bezorgen. Onze zink-
teams bestaan dan ook volledig uit experts die 
de innovaties in deze sector op de voet volgen 
en toepassen. Bovendien levert Deschacht graag 
extra inspanningen voor klanten, zoals de fel  
gesmaakte soldeercursus in Aartselaar (november 
2011). Drie avonden lang leerde een groep dak-
werkers platte en rechte naden solderen in alle 
mogelijke richtingen. Met succes, want alle deel-
nemers boekten een aanzienlijke vooruitgang en 
waren zeer te spreken over dit gratis initiatief. Hebt 
u de weg naar onze zinkcentra nog niet gevonden?  
Aarzel dan niet om met de desbetreffende zaakvoer-
der te overleggen over hoe Deschacht u van dienst 
kan zijn.

Koper, zink en dakmaterialen  
2111

zowel zinken als koperen hanggoten op 
maat worden onmiddellijk gemaakt

Vakbeurzen zijn de ideale gelegenheid om het  
gamma en de dienstverlening van Deschacht 
te leren kennen in een informele en ongedwon-
gen sfeer. Tijdens Bouw&Reno (Antwerpen, 14-
22 januari) en (foto  1) Bouwbeurs Roeselare 
(Roeselare, 11-13 & 17-19 februari) vonden tal 
van particulieren en vaklui dan ook hun weg naar 
de beursstand van Deschacht. Velen van hen wa-
ren aangenaam verrast over hoe ruim het gamma 
van Deschacht wel is en over de uitgebreide toe-
passingen van onze producten. Ook de technische 
kennis en het professionele advies van onze spe-
cialisten konden op veel bijval rekenen. Die com-
binatie van topmaterialen en expertise maakt van 
Deschacht de ideale leverancier voor een brede 
waaier van (ver)bouwactiviteiten. 

Wie meer informatie zocht over de toepassingen 
van onze materialen en producten, kon op onze 
stand terecht bij onze experts. Natuurlijk staan die 
ook na de beurzen paraat. Gewoon even langs lo-
pen in een van onze vestigingen of een afspraak 
maken volstaat. Iedereen die op onze beursstand 
uitleg vroeg, kreeg meteen na de beurs documen-
tatie én een mooie kortingbon in de bus. Ook dat 
maakt deel uit van onze service.

Studiedienst weet raad

Ook tijdens de vakbeurzen voor professionals 
uit de openbare en bouwsector – Dag van de 
Openbare Ruimte (Brussel, 1-2 februari) en 
(foto 2) InfraTech Belgium (Gent, 14-16 februari) 
– legden we heel wat nieuwe contacten die snel 
persoonlijk worden opgevolgd. Op deze evene-
menten stond onze afdeling Riolering en Afvoer 
volop in de kijker. Niet alleen ons brede assor-
timent kwam ruimschoots aan bod, maar net zo 
goed de uitstekende studiedienst van deze afde-

Naar goede gewoonte kon u de afgelopen maanden op tal van vakbeurzen 
kennismaken met onze producten en service. Wat u dan ook massaal 
deed. De meest gestelde vraag: “Verkopen jullie dat ook?”

Een vakbeurs? 
Deschacht is van de partij!

ling. Op basis van jaren ervaring biedt deze dienst 
technisch advies bij riolering- en afvoerprojecten, 
van berekeningen tot modelleringen. Klanten – 
studiebureaus, architecten, overheden – stellen 
onze hulp bij deze ingewikkelde materie sterk op 
prijs. Verder was er tijdens deze vakbeurzen ruimte 
om in een ontspannen sfeer te overleggen over de 
huidige of toekomstige samenwerking met klanten. 
En wie praktijkvoorbeelden van onze producten 
en expertise wilde, kreeg op de beursstand uitleg 
over mooie riolering- en afvoerprojecten waarbij 
Deschacht al betrokken was. In deze nieuwsbrief 
leest u meer over enkele van deze projecten.

Talrijke geïnteresseerden bezochten  onze stand

foto 1

foto 2
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