
Imposant distributiecentrum

Om nog vlotter en sneller hun producten 
bij de elektroprofessionals en de industriële 
klanten te kunnen brengen, werd in 2003 het 
nieuwe Cebeo Distributie Centrum (CDC) te 
Moeskroen in gebruik genomen. Het com-
plex is op zijn minst gigantisch te noemen: 
de binnen- en buitenoppervlakte bedraagt 
40.000 vierkante meter, 35.000 artikelen zijn 
er permanent op voorraad en dagelijks wor-
den er zowat 12.000 expeditielijnen behan-
deld. En daar draagt Deschacht Plastics zijn 
steentje, of juister gezegd zijn ‘zakje’, toe bij. 

Goed geoliede machine

Het is er dagelijks een bijzonder druk op- en 
afrijden van talloze vrachtwagens met leverin-
gen van de fabrikanten. En dan hebben we het 
nog niet over het rollend materieel van DHL dat 
de bestellingen tot bij de professionele klanten 
in België en Luxemburg brengt. Ruim 120 me-
dewerkers zorgen er voor het klaarzetten en 
verpakken van de bestellingen. Het distribu-
tiecentrum draait 7 dagen op 7 en 24 uur per 

CEBEO hanteert een  
distributiemodel dat  
navolging verdient

v e r s c h i j n t  v i e r  k e e r  p e r  j a a r  -  d e c e m b e r  2 0 1 1  -

  Cebeo is de grootste distributeur van elektrotechnisch materiaal in 
België. Maar ook op wereldvlak staan ze op nummer 1 via de Franse 
moederholding Sonepar, met 31.000 werknemers wereldwijd. De 
Belgische tak Cebeo is ontstaan in 1998 uit de samensmelting van 
CBC Electro uit Kuurne en Elma Obreg uit Antwerpen. Dit leidde tot 
de huidige omvang van het bedrijf: ruim 650 medewerkers en een 
omzet van 340 MIO euro, 27 landelijke depots en 1 centraal magazijn. 
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding: een nieuw, 
uniek hoofdkantoor dat zal oprijzen langs de E17 te Waregem. 
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Plastics (riolering en afvoer, 
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over een eigen kleurencode. Aan 
het begin van de artikels in deze 

nieuwsbrief staat een gekleurd blokje, 
dat overeenstemt met de productgroep 

waarover de tekst handelt.
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dag. Snelheid, precisie en continuïteit zijn van 
groot belang om alle leveringen binnen de 24 
uur te waarborgen. Zelfs bestellingen die voor 
19 uur via de Cebeo e-shop werden geplaatst, 
worden de ochtend nadien reeds geleverd. 
 
Deze goed geoliede machine wordt feilloos aan-
gestuurd door de tandem Patrick Verougstraete 
(logistiek directeur) en Piet Van Eenoo, een ras-
echte Bruggeling die net de kaap van de 50 heeft 
overschreden. Na eerdere verantwoordelijke 
jobs in de distributie is deze laatste sinds 4 jaar 
CDC warehouse manager te Moeskroen. Ook in 
het magazijn ademt alles de waarden van het 
bedrijf uit, gesteund op een passie voor het vak, 
het welzijn van de medewerkers, de synergie en 
het delen van kennis, efficiëntie, rentabiliteit, 
respect, leadership en toekomstvisie. En dat al-
les ten dienste van de professionele klant. Dat 
hun distributiemodel feilloos werkt, wordt be-
krachtigd door het ISO 9001 certificaat en het 
feit dat veel buitenlandse Sonepar vestigingen 
naar Moeskroen afzakken om hun distributie-
model te bestuderen en over te nemen. 

Prettig eindejaar !
In onze dagdagelijkse beslommeringen 
merken we soms niet hoe snel de tijd 
voorbijraast. We zijn inderdaad reeds 
aan de derde editie van onze nieuws-
brief toe, meteen ook de laatste van 
het jaar. Tijd dus om even terug te blik-
ken op de voorbije 12 maanden. Op 
dit vlak kunnen we kort zijn en met de 
nodige trots stellen dat we al onze doel-
stellingen gehaald hebben. 

Dankzij de inzet van alle medewerkers 
wisten we opnieuw enkele belangrijke 
stappen te zetten. Zo hebben we ons 
aanbod verder uitgebreid, werd de ves-
tiging in Zedelgem totaal vernieuwd, zijn 
we gestart met de voorbereidende wer-
ken voor een zesde Deschacht Plastics 
in Geel en hebben we VGM uit Rijkevor-
sel overgenomen met de bedoeling er 
een volwaardige zevende vestiging uit 
te bouwen. 

In dit eindejaarsnummer besteden we 
extra aandacht aan onze afdeling Fo-
lies. We laten ook weer enkele klanten 
aan het woord en stellen u onze nieuwe 
producten voor. Met andere woorden, 
dé ideale inspiratiebron voor uw werven 
en projecten in de loop van volgend jaar.

Zonder het vertrouwen dat u, als klant, 
in ons stelt, hadden we dit alles niet 
kunnen waarmaken. We kunnen u al-
vast verzekeren dat we ook in 2012 
op hetzelfde elan verder gaan om onze 
dienstverlening steeds beter op uw no-
den af te stemmen. 

 
Veel leesplezier !

jo verfaellie

Gedelegeerd bestuurder Deschacht Plastics

OOk VGm is nu VAn ALLe bOuwmArkten thuis !
Lees alles over deze verdere expansie van Deschacht Plastics op pagina 8

mij rest enkel nog u een prettig jaareinde 

toe te wensen en een nieuw jaar vol 

persoonlijke en professionele voldoening.

  In een permanent streven naar 
zowel efficiënte als veilige producten 
voor de bouwsector, heeft Deschacht  
Plastics onlangs een eigen, hoogwaar-
dige folie ontwikkeld die onder de hoog-
ste brandklasse A1 valt.
 
Het betreft een LDPE folie, geprodu-
ceerd uit eerste keus grondstoffen en 
voorzien van brandwerende additieven. 
Deze nieuwe folie, DS-NOFLAM, is spe-
ciaal bestemd voor gebruik als damp- 
en windscherm bij hellende daken.
 
De folie is wit opaak ingekleurd, be-
schikbaar op rollen van 25 meter lang 
en 2 meter breed (voor het gebruiks-
gemak gevouwen op 1 meter) en dit in 
een dikte van 180 micron. Één pallet 
telt 75 rollen.

Naast het optimaal brandwerende as-
pect, vertoont DS-NOFLAM eveneens 
bijzonder gunstige waarden op vlak van 
rek- en scheurweerstand. We zijn ervan 
overtuigd dat deze nieuwe, hoogwaar-
dige folie in minder dan geen tijd zijn 
weg zal vinden naar alle werven waar 
veiligheid van de latere bewoners een 
belangrijk aandachtspunt vormt.

ds-noflam, 
de nieuwe 

brandwerende  
folie van  

deschacht plastics

Meer info over de DS-NOFLAM ?
Kruis de betreffende code aan op de antwoord-
kaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0301
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Meer info over CEBEO? 
Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0304

Het belang van de verpakking

Piet Van Eenoo: “Ons gamma bestaat uit 
producten van uiteenlopende groottes en 
vormen, zoals verlichting, kabels, consumen-
tenelektronica, huishoudtoestellen en com-
ponenten voor industriële installaties. Om 
alle producten veilig en intact bij de klant af 
te leveren, is een goede verpakking van groot 
belang, en hier spelen de producten van 
Deschacht Plastics een belangrijke rol. Bij de 
orderpicking van kleine onderdelen, worden 
deze individueel in speciale plastic hemd-
draagtassen van Deschacht verpakt. De di-
verse kleine zakjes worden dan in een grotere 
doos geplaatst om de bestelling in één keer te 
verzenden. Deze zakjes vereenvoudigen ons 
arbeidsproces en verhinderen dat de indivi-
duele onderdelen heen en weer kunnen ram-
melen in de dozen. Bovendien zijn ze trans-
parant, wat een voordeel is voor de klant bij 
de goederenontvangst. Samen met Linsay 
Koyen, verantwoordelijke van de folie-afde-
ling bij Deschacht, hebben we de twee beno-
digde formaten van de zakjes bepaald, net 
als de optimale lengte van de draaglussen. 
 
We gebruiken ook diverse tapes en stretch-
wikkelfolies van Deschacht. Kleine toestellen 
uit ons gamma consumentenelektronica en 
huishoudtoestellen zitten steeds in mooie 
doosjes verpakt en om die toestellen tot 
één enkele colli te verwerken, zonder scha-
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de aan de doosjes toe te brengen, worden 
ze beschermd en bij elkaar gehouden met 
stretchfolie. Grotere bestellingen op pallets 
worden dan weer beschermd en vastgezet 
met wikkelfolie van Deschacht. Al bij al ver-
bruiken wij zowat 25 tot 30 ton kunststofver-
pakkingsmateriaal van Deschacht per jaar, 
waaronder ruim 2 MIO zakjes”.

Pro-actief, klantgericht en 
betrouwbaar

Piet Van Eenoo: “Als Bruggeling kende ik 
Deschacht Plastics reeds lang via hun ves-
tiging in Zedelgem. Bij de eerste contacten 

voor Cebeo viel meteen op dat zij dezelfde 
‘familiale’ bedrijfswaarden nastreefden als 
wij. Alle contacten verlopen dan ook heel 
open en eerlijk, alle beloftes en afspraken 
worden strikt nageleefd en ze denken perma-
nent pro-actief mee met de klant. Bepaalde 
opportuniteiten of mogelijke schommelin-
gen van de grondstofprijzen worden meteen 
doorgespeeld en alle onderhandelingen op 
vlak van prijzen en afnames verlopen uiter-
mate constructief. Bovendien is mijn contact 
bij Deschacht Plastics, Linsay Koyen, conti-
nu bereikbaar en aanspreekbaar. Ook zullen 
ze qua levering nooit zaken beloven die ze 
niet kunnen waarmaken”.

De positieve ervaringen van Cebeo illus-
treren duidelijk het belang van een hechte 
klant-leverancier relatie in een sterk compe-
titieve en snel fluctuerende markt als deze 
van de kunststoffolies. Cebeo is een expan-
sief bedrijf en ook bij verdere groei staat 
Deschacht Plastics klaar om samen nieuwe 
wegen te betreden en optimaal aan hun ver-
pakkingsnoden te voldoen.

Pallets verpakt in stretchwikkelfolie
Inzet foto: speciale plastic hemddraagtassen voor verpakking kleine onderdelen

We zetten graag eens onze magazijniers van 
Oostakker in het zonnetje. Deze zestien man 
sterke ploeg zet zich elke dag met een onge-
breideld enthousiasme in om de klanten bij te 
staan met raad en daad. Van ’s morgens 7 u 
tot ’s avonds 18 u helpen ze elke klant bij de 
ophaling en het opladen van zijn bestelling. 
Bovendien geven ze vakkundig advies omtrent 
de beste keuze, het juiste gebruik en de ide-
ale toepassing van onze producten. Niemand 
binnen ons bedrijf is zo met de praktische as-

De promotie van ons zinkcenter te 
Aartselaar, gelinkt aan een commerciële 
actie, groeide uit tot een groot succes. 
De winnaars van deze twee maand du-
rende actie mochten zich met elkaar 
meten tijdens een karting die we samen 
met Nedzink georganiseerd hadden.

26 karters gaven het beste van zichzelf, 
na een warm-up om met het parcours 
vertrouwd te raken. Het geluk zat ons 
mee want net die avond hield het op met 
regenen, waardoor we ook van de buiten-
piste gebruik konden maken. Voor ve-
len was het een eerste karting ervaring 
waardoor toch de nodige behoedzaam-
heid geboden was. 
Na de warm-up kwamen de qualifying 
rondes die moesten bepalen welke pi-
loot in welke reeks of welke finale moest 
rijden. De finale zelf mondde uit in een 
bloedstollende nek aan nek race, waarbij 
iedereen tot het uiterste ging. Een piloot 
van de firma Maras Dakwerken haalde 
het nipt op zijn achtervolgers. 
Na zijn puike sportieve prestatie mocht 
de winnaar zijn tegenstanders ‘dopen’ 
met een magnumfles schuimwijn. Als 
afsluiter van de mooie avond mochten 
we allemaal genieten van een feestelijke 
BBQ en werd er nog lang nagepraat over 
de geleverde sportieve prestaties.

Zestien enthousiastelingen zetten uw bestellingen klaar in Oostakker, snel en nauwgezet. En ook met kennis van 
zaken geven ze u productgericht advies.
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pecten van alle producten vertrouwd als onze 
magazijniers. En hoewel elk van hen met het 
volledige gamma vertrouwd is, hebben ze toch 
elk op zich hun eigen specialiteit. Vaak ook vor-
men zij het eerste en soms enige contact met 
ons bedrijf. En hierbij geven ze alles wat ze in 
zich hebben om ons positief imago op vlak van 
keuze, van service, van kennis en van dienst-
verlening hoog te houden. 16 maal bravo dus, 
een welgemeend applaus voor elk van onze 
magazijniers afzonderlijk.

16 maal Bravo !deschAcht GrAnd Prix



proces, van uitgraven, aanleggen, aansluiten 
en dichten nam slechts 2 à 3 weken in beslag”. 

Gefundeerde materiaalkeuze

Op de vraag waarom precies gekozen werd 
voor HDPE, PE en PVC materialen van 
Deschacht Plastics, antwoordt Steven Gysen 
als volgt: “Deze materialen zijn zeer duur-
zaam, licht en flexibel. Daardoor zijn ze mak-
kelijker te plaatsen. Dit voordeel laat zich dui-
delijk voelen wanneer we met buizen moeten 
werken tussen bestaande nutsleidingen door. 
Wegens de flexibiliteit van de buizen kunnen 
we wel eens iets forceren om de buizen op 
hun juiste plaats te krijgen, wat onmogelijk is 
met bijvoorbeeld de stugge en tamelijk broze 
gresbuizen. Ook de infiltratiekratten zijn 
zeer licht en maken deel uit van een modu-
lair systeem waarbij alles makkelijk in elkaar 
klikt. Bovendien hebben ze een veel hogere 
infiltratiecapaciteit dan systemen met grind. 
Ze zijn ook bijzonder economisch doordat 
ze ondergronds geplaatst worden en er geen 
dure, schaarse grondoppervlakte moet opge-
offerd worden zoals bij open waterbekkens”. 

Technische ondersteuning

Steven Gysen: “Wij werken al langer samen 
met Deschacht Plastics. Wij verwerken heel 
wat lopende meters van hun PVC en PE bui-
zen, persleidingen, bochten, aansluitingen... 
Bij omvangrijke projecten, zoals het infiltra-
tiebekken in Brecht, kunnen we steeds reke-
nen op een gedegen technische ondersteuning. 
Zo was er regelmatig iemand van Deschacht 
Plastics aanwezig op de werf of tijdens een 
werfvergadering, om ons vakkundig te advi-
seren met betrekking tot de draagkracht van 
de infiltratieboxen en de inspecteerbaarheid 
ervan. We ondervinden keer op keer dat ze 
zich goed kunnen inleven in de specifieke pro-
blematiek van hun klanten”. Een dergelijke 
synergie kan wat ons betreft enkel leiden tot 
verder baanbrekend werk.

DESCHACHTINFO3
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 Voor alle liefhebbers van sportieve, pres-
tigieuze wagens klinkt de naam Monserez 
vertrouwd in de oren. Deze belangrijke BMW-
verdeler beschikt reeds over garages in Kortrijk 
en in Aalbeke. Om gelijke tred te houden met 
de hoge vlucht van het Beierse merk, heeft 
Monserez een gloednieuw en nog groter gara-
gecomplex in de steigers staan te Moeskroen, 
dit ter vervanging van de Aalbeekse vestiging. 
BMW heeft zich steeds weten te positione-
ren als een merk dat geen toegevingen doet 
op vlak van prestaties, van veiligheid en van 
kwaliteit. Wat voor andere constructeurs een 
detail lijkt, is voor hen belangrijk. Deze filoso-
fie is niet enkel van toepassing op de wagens 
zelf, maar bijvoorbeeld ook op hun dealernet. 
En omdat kwaliteit kwaliteit zoekt, kwamen ze 
voor de afwatering van hun nieuwe garagecom-
plex terecht bij Deschacht Plastics. Gezien de 

Nieuw rioleringsnetwerk voor   
Sint-Job-in-‘t-Goor

VBG kreeg van Sint-Job-in-‘t-Goor, deelge-
meente van Brecht, de opdracht toegewezen 
om in eerste instantie de Sportveldlaan op-
nieuw aan te leggen en van een gescheiden ri-
olering te voorzien, gekoppeld aan een nieuw 
bufferbekken. Dit bufferbekken moet in de 
toekomst het huidige bufferingsgebied ont-
lasten. Het afvalwater wordt nu immers afge-
voerd naar de achterliggende weiden en grach-
ten. Het nieuwe bufferbekken moet in werking 
treden wanneer de grachten hun verzadiging 
bereikt hebben. De werken werden aangevat 
in april 2011 en opgeleverd begin oktober. Het 
betreft hier de eerste fase van een groter pro-
ject, waarbij op termijn de meeste woningen 
van de gemeente moeten aangesloten worden 
op de nieuwe riolering en het bufferbekken. 

Toekomstgericht, waardoor  
‘oversized’

Steven Gysen: “Zowel het bufferbekken als 
de rioleringsbuizen en de aansluitingen zijn 
te ruim bemeten voor de Sportveldlaan al-
leen. Dit was echter nodig om voldoende 
capaciteit te voorzien met het oog op de la-
tere aansluiting van de andere straten. Het 
bufferbekken zal dan ook maar in werking 
gesteld worden vanaf volgend jaar, naar-
mate de verdere aansluitingen plaatsvinden.  
Het bekken zelf beslaat een oppervlakte van  
100 m x 11 m en is samengesteld uit 510 
controlboxen in combinatie met 1980 vario-

  VBG, de infrastructuur- en wegenbouwer uit Herentals ontstond in 2004 uit de samensmelting van Van 
Gorp’s Moderne Wegenbouw en Van Broekhoven’s Algemene Ondernemingen. Het fusiebedrijf telt 480 
werknemers en neemt in ons land een prominente plaats in voor wat betreft de aanleg van wegen en de 
realisatie van bedrijfsterreinen, logistieke platformen, parkings, rioleringen en projecten van burgerlijke 
bouwkunde. Het hoofdkantoor bevindt zich langs de E313 te Herentals, maar het bedrijf beschikt ook 
over 2 exploitatiezetels, één in Wijnegem en één in Heusden-Zolder. VBG maakt deel uit van de groep 
Colas Belgium, de absolute nummer 1 in wegenbouw. Met projectleider Steven Gysen hadden we een 
gesprek over een recent project in Brecht.

VBg verricht ‘baanbrekend’ werk in Brecht 

r e p o r t e r  t e r  p l a a t s e

boxen van 60 cm hoog en maar liefst 3060 
varioboxen van 40 cm hoog. Deze werden 
in twee lagen boven elkaar gestapeld en zijn 
voorzien van verschillende inspectieputten 
en inspectiekanalen die zich in de onderste 
laag kratten bevinden. Doordat de controle-
boxen inwendig een open kanaal vormen, is 
inspectie met een doorgangcamera mogelijk. 
De open infiltratiekratten bieden een belang-
rijk voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld 
een gesloten betonnen bufferbekken, dat 
vroeger vaak voorgeschreven werd.  Ze laten 
immers toe dat, bij een gevuld bekken, ook 
water naar de ondergrond kan doorsijpelen”.  

Gelijktijdig in de twee richtingen

Normaal wordt een riolering aangelegd van 
beneden naar boven. Hierdoor wordt verme-
den dat er continu water terugstroomt naar 
de lager gelegen werksleuf, waardoor aan-
houdend gepompt moet worden. In het geval 
van de Sportveldlaan is de afwatering van de 
vuil- en regenwaterriolering tegenovergesteld.  
VBG besliste echter om beide richtingen ge-
lijktijdig aan te pakken. Hierdoor werd de over-
last voor de bewoners sterk beperkt in de tijd. 
 
Steven Gysen: “De werken zijn vrij vlot verlo-
pen, hoewel we sterk rekening moesten hou-
den met bestaande nutsleidingen, waaronder 
elektriciteit en aardgas. Het vraagt wel enige 
omzichtigheid om in die omstandigheden vei-
lig te kunnen werken. Ook de aanleg van het 
bufferbekken verliep nagenoeg probleemloos, 
mede dankzij de goede ondergrond. Het hele 

woeNSdaG 22 auGuSTuS 2011
GemeeNTe BrecHT 
coördINaTeN 51°21’ N  4°38’ e

gebouwen en de parkings samen een aanzien-
lijke verharde oppervlakte beslaan, iets meer 
dan 2 hectare, kon ook op dit vlak niets aan 
het toeval worden overgelaten. Hun architect 
en studiebureau schreven voor de afwatering 
Stora-Super geulen voor van Stora-Drain. 

Stora-Drain afvoergeulen zijn gemaakt uit 
polyesterbeton, wat voor tal van opmerke-
lijke eigenschappen zorgt. Zo zijn de geulen 
bijzonder licht in verhouding tot hun sterkte, 
worden ze gekenmerkt door een optimale me-
chanische en chemische weerstand en zijn ze 
vorstvrij. Het geïntegreerd nodulair gietijzeren 
randprofiel is tekenend voor de duurzame en 
robuuste uitvoering. Met andere woorden: 
de ideale oplossing voor waterafvoer in zo-
nes met een intensieve verkeersbelasting. 
Bij dit project werd geopteerd voor een geul 

van 15 cm breed en 27 cm hoog, die ruim-
schoots het vereiste debiet aankan. Het be-
treft een vlakke geul, voorzien van roosters in 
de klasse F900.

Het volledige aanbod van Stora-Drain Super 
bestaat uit afwateringsgeulen met breedtes 
van 100, 150, 200 en 300 mm, met of zonder 
ingebouwde helling en met roosters in de klas-
sen D400, E600 (enkel de 100 mm versie) 
of F900. Behalve de 100 mm versie zijn alle 
andere verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes. 
De perfecte afwatering en de sobere, onopval-
lende look van de Stora afwateringsgeulen 
komt niet enkel de veiligheid op de parkings 
ten goede, maar draagt eveneens bij tot het al-
gemeen esthetisch uitzicht. Laat het nu maar 
eens goed regenen !

Plaatsing van het bekken met de varioboxen van 40 cm 
hoog (1), gecombineerd met de varioboxen van 60 cm 
hoog (2) en de controlboxen (3) die voor de inspectiemo-
gelijkheid zorgen.

Eenvoudige plaatsing van de polyesterbeton geul in lijn

1

2

3

kwaliteit tot in de kleinste details

Meer info over het project in Brecht ?
Kruis de betreffende code aan op de antwoord-
kaart achteraan deze nieuwsbrief.

Meer info over de Stora-Super en Stora-Drain ?
Kruis de betreffende code aan op de antwoord-
kaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0302

CODE
0303

d e  n i e u w e  m o n s e r e z  B m w  g a r a g e  t e  m o e s k r o e n



4INFODESCHACHT

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

i n  d e  s p o t l i g h t

info-avond 1 
ataB - nedzink - velux

29/11 - oostakker
06/12 - zedelgem
13/12 - aartselaar

info-avond 2 
derBigum (imperBel) - 

alBintra (fakro) - knauf

17/01 - oostakker
24/01 - zedelgem
07/02 - aartselaar

info-avond 3 
irs - kingspan - 

ag plastics

15/02 - oostakker
21/02 - zedelgem
28/02 - aartselaar

i n f o - a v o n d e n  B i j  d e s c h a c h t

Roland Vindevogel is een steeds goed-
geluimde prille vijftiger uit Lochristi. 
Sinds 1987 is hij chauffeur bij 
Deschacht Plastics in Oostakker en hij 
maakte in die 25 jaar heel wat verande-
ringen mee. Een nette en steeds glim-
mende vrachtwagen werd zijn han-
delsmerk. Kwatongen durven wel eens 
beweren dat hij zijn camion beter ver-
zorgt dan zijn vrouw... We hadden met 
hem een gesprek over het leven bin-
nen en buiten de bestuurderscabine. 

Via het veld naar de snelweg

Roland: “Ik ben bij Deschacht terecht-
gekomen via een vriend die hier ook 
werkte, maar die jammer genoeg korte 
tijd nadien verongelukte. Deschacht 
was toen nog niet wat het nu is. We 
waren in die periode slechts met 2 
chauffeurs en hadden dan ook onze 
handen vol. Ik herinner me nog de 
tijd dat we ’s avonds folie gingen le-
veren bij de loonwerkers. Na de leve-
ring werd er al eens een pintje getrak-
teerd. Voordien heb ik nog gewerkt in 
een loonbedrijf, en mocht er de maïs 
oogsten achter het stuur van zo een 
imposante oogstmachine. Mijn liefde 
voor grote voertuigen stamt dan ook 
uit die periode. De omschakeling naar 
een 17 meter lange truck met oplegger 
verliep dan ook zonder slag of stoot”. 

een echte truck moet altijd 
glimmen

Roland heeft nooit een spatje vuil op 
zijn vrachtwagen kunnen verdragen 
en maakte er dan ook een erepunt 
van om elke zaterdag naar het bedrijf 
te gaan en er zijn truck grondig te 
wassen. Toen het wagenpark groeide, 
waste hij ook de andere vrachtwa-
gens en parkeerde ze nadien met de 
nodige trots als een erehaag op de 
bedrijfsparking langs de grote baan. 

Al 25 jaar trucker  
in hart en nieren

‘Komen eten’ avant la lettre

Roland groeide op in een landbouwers-
gezin van 5 kinderen. Zijn ouders had-
den een varkenskwekerij waar er altijd 
een pak werk te verrichten was. Al vlug 
moesten de kinderen mee inspringen 
in de zaak en in het huishouden. Ook 
Roland kreeg een taak toegewezen: 
jarenlang maakte hij het eten klaar 
voor het hele gezin. Sindsdien is ko-
ken een hobby van hem gebleven en 
daar geniet zijn eigen gezin nu volop 
van. Zo zie je maar dat ‘de nieuwe 
man’ geen uitvinding van deze tijd is! 

Vrije tijd, welke vrije tijd?

Voor iemand die vaak extreem lange 
werkdagen klopt zoals Roland, is het 
niet evident om nog veel tijd voor je-
zelf over te houden. Maar toch slaagt 
hij erin om ook nog met andere leuke 
dingen bezig te zijn. Roland en zijn 
echtgenote Marie-Jeanne hebben vroe-
ger veel aan stijldansen gedaan en er 
ook mooie prijzen mee gewonnen. 15 
jaar gingen ze trouw naar de dans-
school Eurodance in Wetteren en met 
hun quickstep uitvoeringen en Engelse 
walsen behaalden ze ooit een eerste en 
een derde wedstrijdplaats. Na een rust-
pauze kunnen ze niet langer blijven 
stilzitten en binnenkort zijn ze weer 
wekelijks op de dansvloer te vinden. 
 
Ook zijn passie voor het landbouwle-
ven is nooit uitgeblust geraakt. Nu nog 
gaat Roland jaarlijks voor het plezier 
meehelpen om de maïs te oogsten. 
 
Na 25 jaar is Roland nog steeds even 
enthousiast over zijn job en hoewel het 
bedrijf in die periode intussen veel gro-
ter is geworden, maakt hij nog steeds 
graag een momentje vrij voor een bab-
bel met de collega’s. Roland blijft dage-
lijks met plezier zijn kilometers vreten, 
hoewel het werkwoord ‘degusteren’ 
hier beter op zijn plaats is. 

  Heeft u al kennis gemaakt met G3 van 
Isover? G3 wordt betiteld als de nieuwste 
generatie isolatie van Isover, waarbij de 3 
staat voor de 3 waarborgen die slaan op 
de prestaties, het milieu en de gezondheid.

G3 wordt gemaakt volgens een nieuwe, voor-
uitstrevende productietechnologie waarbij 
ook een nieuwe binder gebruikt wordt. Dit 
nieuwe isolatieproduct wordt beschermd 
door maar liefst 20 patenten wereldwijd! 
Zeer vermeldenswaard is de extreem lage 
uitstoot van Volatiele Organische Compo-
nenten (VOC’s). De omschakeling naar deze 
nieuwe generatie betreft overigens alle 
glaswolproducten in het Isover assortiment.

Op vlak van prestaties heeft Isover G3 het 
volgende te bieden: de beste lambda-waar-
de (0.030 W/m.K) onder de minerale wol 
en een volledige certificering van de thermi-
sche-, akoestische- en brandprestaties door 
externe, erkende organisaties. Last but not 
least wordt gewag gemaakt van een behoud 
van alle prestaties over een periode van 
minstens 50 jaar!

Naar milieu toe gelden eveneens sterke 
garanties. De milieu-impact van de G3 mi-
nerale wol behoort tot de laagsten van alle 

isolatiematerialen. Als grondstof wordt voor 
meer dan 75% gebruik gemaakt van gere-
cycleerd glas en van zand, een natuurlijke 
grondstof die quasi onbeperkt voorradig is. 
G3 bespaart tot 200 keer meer energie dan 
deze die nodig is voor de productie ervan. 
Verder is de minerale wol sterk samendruk-
baar voor een minimaal transportvolume en 
kan het product volledig gerecycleerd wor-
den. Bij de productie werden het energie- en 
waterverbruik sterk gereduceerd en werd 
het productieafval bijna tot nul gereduceerd.

Wat gezondheid betreft, scoort de G3 isola-
tie bijzonder goed op vlak van binnenlucht-
kwaliteit. De uitstoot van VOC’s werd op een 
extreem laag niveau gebracht. Daarmee 
voldoet G3 van Isover aan de strengste  
Europese en internationale richtlijnen, of 
overtreft ze zelfs.

G3 van Isover koppelt dus duidelijk uit-
zonderlijk knappe prestaties en een sterk 
milieubewustzijn aan een betaalbaar prijs-
niveau. Het is daarmee een ideaal isolatie-
materiaal voor toepassing in lage energie 
woningen en passieve gebouwen.

Wat 10 jaar geleden op kleine schaal be-
gon in Antwerpen, is uitgegroeid tot dé 
verpakkings-vakbeurs van België. Op 12 
en 13 oktober werd in Brussel de jubileum- 
editie van Empack gevierd. En hierop 
mocht de afdeling Folie van Deschacht 
Plastics zeker niet ontbreken!  
 
Linsay Koyen, divisiehoofd folies en  
Gunter Desmet, commercieel afgevaar-
digde folies pakten uit - of moeten we 
zeggen pakten de bezoekers in - met het 
uitgebreide assortiment aan industriële 
verpakkingen, verpakkingsoplossingen 
voor goederenbehandeling en folieproduc-
ten voor bouw, landbouw en industrie van 
Deschacht Plastics.  
 
Dit verpakkingsevent bij uitstek biedt een 
compact ontmoetingsplatform met een 
laagdrempelig karakter, waar we kunnen 
netwerken met zowel bestaande als nieu-
we contacten. We spraken er met profes-

sionals uit zeer uiteenlopende sectoren, 
die vooral geïnteresseerd waren in onze 
klantgerichte oplossingen en professio-
neel advies. Voor welke sectoren wij oplos-
singen bieden? Denken we maar aan de 
drukkerijwereld, de chemische nijverheid, 
de voedingssector, distributie, metaalver-
werkende nijverheid en vele andere.  
 
Onze beursdeelname bleek een gesmaakt 
initiatief en voldeed ook voor ons ruim-
schoots aan de verwachting. 
Tot op Empack 2012? 

isover g3,  
een nieuwe glaswolisolatie met 3 sterke garanties

deschacht plastics pakt uit op empack

Meer info over Isover G3 ? 
Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0306

Graag nodigen wij u uit op de Deschacht info-avonden. Wij organiseren 3x3 avonden, 
telkens rond het thema “de opbouw van een dak”. Aan de hand van een instructieve 
presentatie, gecombineerd met een praktische demonstratie brengen 3x3 topmer-
ken u de kneepjes van het vak bij. Geïnteresseerd om erbij te zijn? Surf dan snel naar  
www.deschachtplastics.be en schrijf u in.  
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Verregaande consolidatie op  
coöperatieve basis

De wereld van de Belgische slachthuizen is 
sinds jaren het toneel van een verregaande 
consolidatie. De coöperatieve groep Covavee/
Covalis illustreert dit op treffende wijze. Via 
tal van overnames en partnerships bekleedt 
de groep een leidinggevende plaats in de sec-
tor en heeft hiermee een synergie weten te 
bereiken, die alle aspecten van de business 
omvat, van veevoeders tot vlees op het bord.
 
Enkele markante mijlpalen uit hun geschie-
denis: oprichting van de CVBA Covavee in 
1966, overname van het slachthuis Comeco in 
1982, diverse overnames in de jaren 90, waar-
onder de slachthuizen Wallays (later omge-
doopt tot Covameat), de versnijderij Vapo, de 
slachthuizen Adriaens en de voorverpakker 
Carniportion. In 2008 werd de NV Covalis 
opgericht die de participaties in de dochter-
bedrijven beheert. Eind 2010 tenslotte zag 
Vivanda het daglicht, een alliantie tussen de 
groep Covalis en de groep Viangros.

De coöperatieve structuur bepaalt duidelijk 
de waarden en de missie van de groep: het 
garanderen van een duurzame en correcte 
afzet voor de coöperanten-varkenshouders 
en het verworven marktleiderschap veilig 
stellen door een breed aanbod aan vers vlees. 
Waarden zoals betrokkenheid en samenwer-
king, duurzaamheid en ondernemerschap in-
spireren daarbij de dagelijkse activiteiten.

1,5 mIo kilo varkensvlees alleen  
al in wijtschate 

Covameat slacht en verwerkt per week 16.000 
varkens, goed voor zo een slordige 1,5 MIO 
kilo varkensvlees. Hiervan is ongeveer 65% 
bestemd voor de uitvoer, de resterende 35% 
gaat naar binnenlandse klanten.
 
Johan Descamps: “Onze grootste buitenland-
se afzet gaat, in volgorde van belangrijkheid, 
naar Duitsland, Polen, de Oostbloklanden, 
Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Maar 
ook daarbuiten zijn we actief, we hebben 
zelfs de goedkeuring om in Zuid-Korea, Japan 
en Zuid-Afrika te leveren. Ook landen zoals 
China, Australië en Maleisië zullen in de toe-
komst kunnen beleverd worden. In het bin-
nenland bestaan onze rechtstreekse klanten 
uit distributeurs zoals Carrefour, Delhaize en 
Champion-Mestdagh en via Vivanda komt ons 
varkensvlees bij Colruyt en Lidl terecht. Verder 
behoren ook vleesfabrieken als Imperial tot 
ons klantenbestand en een hele reeks van uit-
beners en bedrijven die onze producten zelf 
verder veredelen. De varkens die we hier slach-
ten en verwerken, zijn voor 90% afkomstig van 
kwekers uit West- en Oost-Vlaanderen”.
 
Strenge normen en permanente 
controles

Het slacht- en verwerkingsproces voldoet 
aan bijzonder strikte normen en regels. Van 
slachten over versnijden en uitbenen tot 

covameat zorgt voor lekker  
varkensvlees op uw bord

en met verpakken, elke stap staat dagelijks 
onder streng toezicht van 6 veeartsen. Ook 
de slachtmethode zelf zal diervriendelijker 
worden. Waar de varkens nu nog elektrisch 
vedoofd worden, zal dit vanaf maart 2012 ge-
beuren met CO2-verdoving. 

Alle varkensproducten die Covameat verlaten, 
kunnen getraceerd worden tot op het niveau 
van de kweker. Bij runderen gaat dit nog een 
stap verder en kan men traceren tot op het 
niveau van elk individueel dier. Het is evident 
dat de permanente controles in het slachthuis 
en de complexe administratie die gepaard 
gaat met de traceerbaarheid ook hun invloed 
hebben op de uiteindelijke prijszetting.

efficiënt en veilig verpakken

Sinds enkele maanden werkt Covameat sa-
men met Deschacht Plastics voor de diverse 
kunststofzakken die bij de verpakking ge-
bruikt worden.
 
Jurgen Mylle: “Na de versnijding moeten 
de porties verpakt worden. Dit gebeurt in 
bakken waarin zakken uit LDPE* en HDPE* 
kunststof liggen. De bakzakken die we hier 
gebruiken, hebben afmetingen, die volgens de 
te verpakken stukken variëren van 40 x 60 cm 
tot zelfs bakzakken met een omtrek van 320 
cm. De zakken zelf zijn transparant en blauw 
ingekleurd. Die blauwe kleur is noodzakelijk 
om goed te contrasteren met het rood van het 
vlees en wordt ook elders in de voedingsnij-

  Exportslachthuis Covameat NV uit Wijtschate is ontstaan uit het vroegere slachthuis Wallays en 
maakt deel uit van de coöperatieve groep Covavee/Covalis met hoofdzetel te Leuven. Naast Covameat 
behoren ook de slachthuizen Adriaens uit Zottegem en Comeco uit Hoogstraten tot de Covalis groep. Bij 
Covameat worden wekelijks zowat 16.000 varkens geslacht en in karkas of in versneden vorm geleverd 
aan binnen- en buitenlandse distributieklanten, vleesgroothandels en industriële verwerkers. Covameat 
realiseert een jaaromzet van ruim 120 MIO euro met 140 werknemers. Dat een prijsbewuste, efficiënte 
en voedselveilige verpakking daarbij een belangrijke rol speelt, hoeft geen betoog. We hadden hierover 
een gesprek met Johan Descamps, directeur van Covameat, Jurgen Mylle, productieverantwoordelijke bij 
Covameat en Gunter Desmet, commercieel afgevaardigde folies bij Deschacht Plastics.

*LDPE = Low Density Poly-Ethylene
*HDPE = High Density Poly-Ethylene
*LLDPE = Linear Low Density Poly-Ethylene

verheid toegepast. Zo kan er nooit onopge-
merkt een stuk verpakking tussen het vlees te-
recht komen. Alle verpakkingszakken moeten 
voldoen aan de strenge BRC normen, die niet 
enkel gelden voor de voedingsproducten zelf, 
maar ook voor de gebruikte grondstoffen en 
andere materialen die met het vlees in aanra-
king komen. Na het vullen worden de zakken 
uiteraard gesloten en per klant op pallets ge-
plaatst. Om deze pallets voldoende stabiliteit 
te geven, worden de bakken dan nog eens met 
LLDPE* rekfolie van Deschacht omwikkeld”.
 
Hoe de samenwerking met Deschacht 
Plastics verloopt? Johan Descamps: “De prij-
zen voor kunststof in het algemeen en voor 
kunststofverpakking in het bijzonder zijn 
nog steeds bijzonder volatiel, zodat het vaak 
moeilijk is om in die branche langlopende af-
spraken te maken. Vandaar dat we regelmatig 
prijs en  kwaliteit van 2 à 3 leveranciers met 
elkaar vergelijken. Niet dat we daarbij om de 
haverklap van leverancier veranderen, maar 
we zitten wel in een sterk competitieve bran-
che. Sinds we Deschacht kennen, zijn ze er 
tot nu toe in geslaagd om steeds met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding te komen. In een 
kleine vergelijkende test kwam ook hun rek-
folie bijvoorbeeld als beste en sterkste naar 
voor, en dit eveneens voor een correcte prijs. 
Verder plannen we samen de levering van 
de benodigde hoeveelheden ruimschoots op 
tijd, zodat er sluitende levertermijnen kun-
nen afgesproken worden. Op dat vlak zijn 
we heel tevreden over de samenwerking met 
Deschacht. We hebben zelfs al meegemaakt 
dat Gunter (Desmet van Deschacht) hoogst-
persoonlijk en ver buiten de normale werk-
uren een levering is komen brengen om zijn 
afspraken met ons niet in gedrang te brengen”.

HDPE blauwe kratzakken

HDPE kratzakken met rekfolie errond

Meer info over onze verpakkingsfolies ?  
Kruis de betreffende code aan op de 
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0305
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  Als gespecialiseerde toeleverancier 
van professionele producten en oplossin-
gen voor afvoer- en rioleringswerken, kan  
Deschacht nu ook een volledig gamma aan 
kunststof pompputten voor diverse toepas-
singen aanbieden. Ze zijn leverbaar in dia-
meters van 500 tot 1000 mm en worden op 
maat gemaakt, op de gewenste hoogte, om 
een vlotte en precieze koppeling met het ri-
oleringsnet mogelijk te maken. 
 
Onze pompputten worden vooral ingezet 
voor het oppompen naar een hoger niveau 
van hemelwater, van sanitair water, al dan 
niet fecaliënhoudend of van industrieel 
afvalwater. Ze worden zowel toegepast bij 
particuliere woningen en kleine gemeen-
schappen als bij utilitaire en industriële 
gebouwen. Bij grote parkings, loskades en 
ondergrondse parkeergarages zorgen ze 
voor een vlotte en perfecte afwatering. Bij 
bepaalde specifieke toepassingen kunnen 
ze gecombineerd worden met olie- en benzi-
neafscheiders of vetafscheiders. 
 
Al onze pompputten zijn uitgevoerd in HDPE, 
een licht maar sterk en duurzaam materiaal 
met een hoge chemische bestendigheid en 
gladde binnenwanden, waardoor vuilafzet-
ting vermeden wordt. Door hun beperkt ge-
wicht worden de handling, de plaatsing en 
de aansluiting aanzienlijk vergemakkelijkt. 
Elke Deschacht pompput kan uitgerust wor-
den met 1 of 2 inox dompelpompen. Deze 
worden al dan niet aangebracht met voet-
bocht, geleidestangen en ophaalkettingen 
die het vlot monteren of demonteren van 
de pomp(en) toelaten. De kleinere model-

len kunnen bovengronds geplaatst worden, 
de grotere worden ingegraven.
 
Vanaf 2 pompen wordt standaard een scha-
kelkast met alarmmelding voorzien en het 
standaarddeksel is gemaakt uit HDPE. Op-
tioneel kan er een niveausonde bijgeleverd 
worden, aan te raden bij gebruik met riole-
ringswater, evenals een inox afsluiting en 
een GSM module.
 
Ons studiebureau helpt u graag met de keu-
ze van de juiste pomp(en) in functie van het 
gewenste debiet, van de opvoerhoogte en 
van de lengte van de afvoerleiding.

Vlakke bodem
Verhoging
Conisch verloopstuk
Schroefdeksel
Pomp
Ingang
Uitgang

  Steeds meer ziet men ze opduiken in het 
straatbeeld: de gevels die geheel of gedeelte-
lijk bekleed zijn met sidings of met kunststof 
gevelprofielen. Er zijn verschillende oorzaken 
die dit fenomeen helpen verklaren. Zo zien we 
dat de Amerikaanse bouwstijl, waar deze tech-
niek overvloedig wordt toegepast, ook in onze 
contreien aan populariteit wint. Aan de andere 
kant ontdekken steeds meer architecten en 
bouwheren dat kunststof en vezelcement ge-
velprofielen ideaal zijn om bestaande, oudere 
gevels, ook van rijwoningen, te verfraaien en 
simultaan te zorgen voor een extra isolatie 
van de buitengevel. Het is immers toegela-
ten, volgens het nieuwe rooilijndecreet, om 
bij elke gevel de rooilijn tot 14 cm te over-
schrijden. Voorwaarde is echter dat er ook ef-
fectief isolatie wordt aangebracht. Daardoor 
treffen we deze populaire gevelbekledingen 
zowel bij nieuwbouw als bij renovatie aan. 
Tot slot wordt deze geveltoepassing gesubsi-
dieerd, meteen een derde reden waarom dit 
soort gevelbekleding aan populariteit wint.  
 
Bij Deschacht Plastics hebben we een kwa-
litatief aanbod in kunststof en vezelcement 
gevelprofielen in voorraad. De decoratieve ve-
zelcement gevelstroken of sidings van Eternit 
zijn duurzaam en milieuvriendelijk want ze wor-
den gemaakt met natuurlijke vezels, cement 
en zand. Bovendien zijn ze 100% recycleer-
baar. De kleuren en de afwerkingen zijn vol-

PerFOrmAnte POmPPutten in hdPe

uw gevel als bron van energiebesparing ?

Meer info over de pompputten in HDPE ? 
Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

Meer info over kunststof en vezelcement gevel-
profielen ? Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0307

CODE
0309

ledig afgestemd op de huidige architecturale 
strekkingen en passen zowel bij een klassieke 
als bij een hedendaagse bouwstijl. De sidings 
zijn verkrijgbaar in een gladde, egale afwer-
king of met een cederhoutstructuur. Ze zor-
gen voor een duurzame bescherming van de 
meest uiteenlopende gevels en verlenen aan 
elk gebouw of elke woning een frisse aanblik. 
 
In de kunststofprofielen verdelen we de  
Twinson O-Wall gevelsystemen van Deceuninck. 
Twinson combineert alle voordelen van hout 
en PVC. Dit zorgt voor een warm en natuur-
lijk uitzicht en een zacht, aangenaam aan-
voelen. Bovendien is het zeer duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk. Twinson O-Wall ge-
velprofielen kunnen zowel gebruikt worden 
bij open als bij gesloten gevelsystemen. Het 
gesloten gevelsysteem beschikt over een 
geïntegreerde ventilatie waarbij de luchtcir-
culatie zorgt voor een optimale afvoer van 
vocht en hitte. Het tand- en groefsysteem en 
de gepatenteerde bevestigingsclipsen ma-
ken een snelle en eenvoudige plaatsing mo-
gelijk. Bij het open gevelsysteem met open 
voeg leiden de zichtbare zwarte montagepro-
fielen tot een strak, oogstrelend resultaat. 
 
Wat u ook kiest, vezelcementstroken of 
kunststofprofielen, beide vertonen een aan-
tal gemeenschappelijke voordelen. Ze maken 
beide deel uit van een systeem wat het mo-

gelijk maakt om een vlotte plaatsing te com-
bineren met het gebruik van alle courante 
isolatiematerialen. Ze geven een extra cachet 
aan de gevel en laten nieuwe, creatieve mo-
gelijkheden toe, ze kunnen zowel horizontaal 
als verticaal geplaatst worden, ze zijn onder-
houdsvriendelijk, water- en vortsbestendig, on-
rotbaar, vormvast, brandveilig en milieuvrien-
delijk. Zeker in overweging te nemen bij uw 
eerstvolgend nieuwbouw- of renovatieproject! 
 

wenst u ook kennis te maken met 
het uitzicht en het aanvoelen van de  
twinson kunststof gevelprofielen? 
vraag dan nu uw gratis staaldoos aan 
(er zijn 2 versies: de staaldoos van het 
gesloten gevelsysteem twinson o-wall 
en de staaldoos van het open gevelsys-
teem): vink uw keuze aan op de ant-
woordkaart op pagina 8 of mail naar  
judith.cuvelier@deschachtplastics.be 
met vermelding van uw naam, bedrijf, 
adres, telefoonnummer en keuze van 
de soort staaldoos 

Architect Paczowski et Fritsch Architects - L - 2324 Luxembourg
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Isolatie VD dicht  
de warmtelekken in uw dak

  Dirk Vanderbeke, zaakvoerder van Isolatie VD uit Nevele-Poesele 
legt zich reeds 18 jaar toe op de isolatie van daken en zolders. Eerst 
als eenmanszaak, later in de vorm van een bvba. Zijn twee broers 
en twee andere helpers verlenen op zelfstandige basis hun medewer-
king. Daarbij voeren ze zowel renovatie- als nieuwbouwopdrachten 
uit. De laatste jaren echter gevoelig meer renovaties, aangevuurd 
door diverse premies en een fikse belastingsvermindering. 

wat met 2012?

Dirk Vanderbeke: “De huidige belastings-
aftrek geldt nog tot eind van dit jaar. Of die 
verlengd zal worden, weet ik nog niet, want 
zolang er geen regering gevormd is, kan een 
verdere belastingsaftrek niet in de begro-
ting worden opgenomen. Wat wel al zeker 
is, voor volgend jaar is een eenmalige pre-
mie van 6 euro per vierkante meter, met als 
limiet 120 vierkante meter. Tegen 2020 moe-
ten de daken van alle woningen in ons land 
geïsoleerd zijn, maar of dat haalbaar is, be-
twijfel ik toch wel sterk. Er is nog heel wat 
werk aan de winkel. Ik schat dat nog altijd 
ruim 30 à 40% van de oudere woningen zeer 
slecht of zelfs helemaal niet geïsoleerd is”. 

30.000 vierkante meter per jaar

Dirk en zijn team isoleren grosso modo 300 
daken van particuliere woningen per jaar, wat 
overeenstemt met een goeie 30.000 vierkante 
meter. Hij gebruikt daarbij eenzelfde opper-
vlakte aan isolatiemateriaal van Deschacht, 
hoofdzakelijk minerale wol van Isover en van 
Knauf. De gerealiseerde projecten gaan van 
kleinere gezinswoningen tot grotere projecten.  

dikker en luchtdicht

Over de evolutie die Dirk Vanderbeke de 
laatste jaren zag op vlak van isolatie, weet 
hij het volgende te vertellen: “In de gebruikte 
isolatiematerialen is er niet zoveel veranderd, 

toch niet op vlak van dakisolatie. Absolute 
favoriet is nog steeds de minerale wol. Wel 
is de isolatie steeds dikker geworden. 15 cm 
is nu zowat de minimumnorm en vaak bren-
gen we nu al 18 cm aan, en ook 22 cm is niet 
uitzonderlijk meer. Ook wordt steeds meer 
aandacht geschonken aan het luchtdicht en 
damp-open maken van de geïsoleerde daken”. 

een tevreden klant

Isolatie VD is nu zowat 6 jaar klant bij 
Deschacht Plastics en blikt zeer tevreden te-
rug op deze samenwerking. 

Dirk Vanderbeke: “Ik heb vroeger nog bij 3 an-
dere leveranciers isolatiemateriaal gekocht, 
maar bij Deschacht loopt dit echt wel het 
vlotst. Het aanbod, de bestellingen, de leve-
ringen, stiptheid, de service... van mij hoor je 
niks dan goeds. En over het vele werk hoor je 
me zeker al niet klagen”. 

  Vanaf nu kunt u bij Deschacht Plastics 
terecht voor Venuslood, een nieuw type 
van bladlood dat er na jaren nog steeds 
als nieuw uitziet. De naam Venuslood ver-
wijst trouwens naar de Romeinse godin 
die gekoppeld wordt aan tijdloze schoon-
heid. Traditioneel bladlood is sinds lang 
ingeburgerd omwille van zijn vele eigen-
schappen. Zo is bladlood weerbestendig, 
makkelijk te plaatsen en te verwerken en 
het is 100% recycleerbaar tot nieuw lood. 
 
Het nieuwe Venuslood bouwt verder op 
deze voordelen en voegt er een belangrijke 
innovatie aan toe: een veredeld oppervlak. 
Dit zorgt ervoor dat Venuslood een mooi 
en gelijkmatig kleurbeeld vertoont dat met 
de tijd niet verandert noch verkleurt. Ook 

na jaren behoudt het zijn kenmerkend 
loodoppervlak en zijn fris, metaalkleurig 
uitzicht.
 
Venuslood is een bijzonder milieuvriende-
lijk product. Het wordt volledig gemaakt uit 
gerecycleerd lood en ook de oppervlakte-
veredeling gebeurt volgens een extreem 
omgevingsvriendelijk procédé. In tegen-
stelling tot traditioneel bladlood hoeft 
de duurzame oppervlakte-afwerking van  
Venuslood niet beschermd te worden met 
kleefband die milieu-onvriendelijke oplos-
middelen bevat.

Venuslood verhindert bovendien de vor-
ming van loodwit en strepen en het kan 
onder alle weersomstandigheden ge-

plaatst worden. Regen en vocht zullen hier 
immers niet leiden tot carbonaataanslag. 
Verder vraagt Venuslood geen extra be-
handelingen zoals patineren, waardoor het 
werk op de werf sneller opschiet.
 
Venuslood wordt, net als gewoon bladlood, 
geplaatst volgens de regels van de kunst. 
Het kan gebruikt worden bij alle courante 
toepassingen en vormt tevens, mede door 
zijn duurzaam uitzicht, een ideale oplos-
sing voor de restauratie van monumenten. 
Er is een geribde variant verkrijgbaar voor 
gebruik bij de plaatsing van dakramen, 
dakkapellen en fotovoltaïsche systemen.

venuslood voor blijvend  
mooie daktoepassingen

Meer info over isolatie VD? 
Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

Meer info over Venuslood ? 
Kruis de betreffende code aan op de  
antwoordkaart achteraan deze nieuwsbrief.

CODE
0310

CODE
0311
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B e u r s a g e n d a

14 tot 22 januari 2012
Bouw en reno, antwerp expo

14 tot 16 februari 2012
infratech, flanders expo gent

www.deschachtplastics.bedeschacht vestigingen

In onze vorige editie kondigden we reeds aan 
dat Deschacht Plastics Zedelgem een grondige 
metamorfose zou ondergaan. Een belangrijk 
stuk van het afhaalmagazijn werd omgevormd 
tot een mooie en aangename winkelruimte 
volgens een shop-in-shop principe. Een ver-
zorgde presentatie, een duidelijke bewegwij-
zering en praktische productinformatie zor-
gen voor een aangename winkelervaring. Via 
zorgvuldig aangebrachte kleurencodes kan de 
klant probleemloos zijn weg vinden naar de 
5 productgroepen. Voor een vlotte bediening 
werden de ingang en de kassa’s opgesplitst in 
een professionele en een particuliere zone.  
 
Op 10 september werd de vernieuwde 
Zedelgemse vestiging officieel ingehuldigd 
onder ruime belangstelling. Uit de mond van 
de aanwezigen konden we enkele eerste spon-
tane reacties optekenen: ‘een zeer geslaagde 
inrichting’, ‘mooi en overzichtelijk’, ‘nooit ge-
dacht dat ze hier zoveel in voorraad hadden’, 
‘enorm ervaren en behulpzame medewerkers’, 
‘veel uitleg en interessante technische info’... 
 
We zijn nu enkele maanden verder en 
Zedelgem draait op volle toeren. De metamor-
fose is een echt succes. Met dit pilootproject 
is duidelijk bewezen dat ook de vakman veel 
belang hecht aan vlot en efficiënt winkelen in 
een aangename sfeer en een verzorgde omge-

ving. Dit concept zal ook worden doorgetrok-
ken naar de andere vestigingen van Deschacht 
Plastics.

In onze vernieuwde vestiging te Zedelgem 
hebben we nu ook, in voorraad, een mooi 
aanbod aan zinkproducten uitgebouwd. 
U kan hier terecht voor vierkante en ronde 
goten, vierkante en ronde zinkbuizen, al-
lerhande haken en diverse zinken hulp-
stukken zoals bochten, kniestukken, mof-
fen, tapbuizen en verdere toebehoren... 

Al deze zinkproducten kunnen uit stock in 
ons magazijn te Zedelgem afgehaald wor-
den. Ze zijn verkrijgbaar in zowat alle stan-
daardmaten, zodat u steeds wel vindt wat u 
nodig heeft. Speciaal maatwerk is vooralsnog 
niet mogelijk in Zedelgem, daarvoor doen 
we beroep op onze gespecialiseerde zinkser-
vice in Oostakker. Voor de exacte levertijd 
spreekt u best vooraf telefonisch met ons af, 
maar als het sneller moet, heeft u nog steeds 
de optie om uw bestelling zelf op te halen in 
Oostakker.

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

OPENINGSUREN 
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U - ZA : 8 - 12 U 

Deschacht Plastics Aartselaar 
Langlaarsteenweg 168 (nabij A12)
2630 Aartselaar 
T  +32 (0)3 870 69 69
F  +32 (0)3 870 69 67 
aartselaar@deschachtplastics.be 

OPENINGSUREN 
MA TOT VR : 7 - 12 U / 13 - 18 U - ZA : 8 - 12 U

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

OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7.30 - 12 U / 13 - 18 U - ZA : 8 - 12 U 

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

OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8  - 12 U / 13 - 17 U 

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

OPENINGSUREN
MA TOT VR : 8 - 12U / 13 - 17 U

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

OPENINGSUREN
MA TOT VR : 7 - 12 U / 14 - 18 .30U - ZA : 9 - 12 U

Van alle bouwmarkten thuis !
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Gebruik deze kaart, om technische documenten, extra 
exemplaren en dergelijke op te vragen. Achter elk artikel 
over een bepaald “Deschacht” project staat een 
referentienummer bv. 0301 . Het volstaat om dat 
nummer aan te kruisen op de kaart en de kaart :

•	Te	faxen	naar	:	09	355	76	79
•	Te	mailen	naar	:	oostakker@deschachtplastics.be
•	Op	te	sturen	naar	Deschacht	Plastics, 
 antwerpsesteenweg 1068, 9041 gent-oostakker

U ontvangt vrijblijvend alle beschikbare documentatie.

Om aan uw vraag te kunnen voldoen vragen we u 
zeker de activiteit van uw firma en telefoonnummer in 
te vullen op de kaart voor aanvraag van documentatieA
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DESCHACHT INFO EDITIE 03      GeLieVe Ons zO VLuG mOGeLijk te dOcumenteren OVer :

  RIOLERING EN AFVOER   ISOLATIEMATERIALEN

  GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN

  STAALDOOS TWINSON O-WALL

  KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

0302 0303 0307

0309

OPEN GEVElSySTEEM GESlOTEN GEVElSySTEEM

0311

0306 0310

  FOLIES
0301 0304 0305

NAAM BEDRIJF                                     SECTOR/ACTIVITEITEN

ADRES                                                              GSM        

TEL                                        FAX                                        E-MAIL

      GELIEVE ONS           EXTRA EXEMPLAREN “DESCHACHT INFO” EDITIE 3 OP TE STUREN. DEZE EXEMPLAREN ZIJN BESTEMD VOOR DHR/MEVR.

deschacht Zedelgem:
vernieuwd winkelconcept + 

uitgebreide zinkvoorraad

De firma VGM uit Rijkevorsel is een dyna-
misch bedrijf, gespecialiseerd in isolatie-
materialen (voor daken, spouwmuren, vloe-
ren...), sandwichpanelen en staalplaten. 
Zaakvoerders Marc Van Gompel en Harry 
Steegmans wisten op korte tijd een trouw 
professioneel cliënteel op te bouwen in 
de Noorderkempen. En dit door hun ser-
vicegerichtheid, hun persoonlijk contact en 
hun nauwe betrokkenheid bij de dagelijkse 
werking van hun bedrijf. VGM realiseert 
momenteel een omzet van meer dan 2 mil-
joen euro.
 
Onlangs werd VGM ingelijfd in de groep 
Deschacht als onderdeel van een bewuste 
expansiestrategie richting Noorderkempen. 
Om de continuïteit op termijn te verzeke-
ren blijft het huidige management op post.  

dankzij deschacht is nu ook VGm  
van alle bouwmarkten thuis

In een eerste fase betekent deze overname 
dat VGM, naast zijn vertrouwde isolatiema-
terialen, nu ook alle andere productgroepen 
van Deschacht (riolering en afvoer, koper-
zink-dakmaterialen, folie en bouwspecia-
liteiten) aan zijn klanten kan aanbieden.  
 
Op termijn is het de bedoeling om 
VGM uit te bouwen tot een volwaardige  
Deschacht Plastics vestiging met het volle-
dige productgamma in eigen voorraad. Dit 
wordt dan de 6de vestiging van Deschacht  
Plastics, naast Oostakker, Aartselaar, Ze-
delgem, Hamme en Tielt. Ook de opening 
van een 7de vestiging, in Geel, is voorzien 
voor 2012. Meteen 2 stappen in de goede 
richting naar het bereiken van onze doel-
stelling: volledige geografische dekking 
van Vlaanderen. 

RIOLERING EN AFVOER

ISOLATIEMATERIALEN

KOPER, ZINK EN DAKMATERIALEN

FOLIES

GEVEL EN BOUWSPECIALITEITEN


