
www.deschacht.eu

Jo Verfaellie Gedelegeerd bestuurder

Lees verder op p. 2 Lees meer op p. 7Ontdek het hele project op p. 6 Lees meer op p. 3Bekijk het project op p. 7

PP Ribwall klaart 
de klus
Aannemer A.G.W.P. voerde de grond- en 
rioleringswerken uit. Omwille van de spe-
cificaties van het terrein werd voor PP 
Ribwall gekozen

Gecombineerde 
olieafscheiders
Met de EKOTEK® EKOPART gecombi-
neerde olieafscheider van Stradus Aqua 
scheidt u de olie en het slib van uw afval-
water in één tank.

Sporthal Bredene 
bespaart water
Dankzij de kunststof dakbedekking van 
Superplan kan de nieuwe sporthal heel 
wat regenwater opvangen én hergebrui-
ken.

Katoen Natie zet 
Deschacht in de 
kijker
De kalender van 2018 van Katoen 
Natie staat in het teken van Deschacht. 

Hamme breidt 
aanbod uit
Vanaf eind dit jaar vindt u bij Deschacht 
Hamme ook isolaties, folies en bouwma-
terialen voor dak -en gevelsystemen terug.  

DESCHACHT KORT

OP DE COVER

TUSSEN DE REGELS

Keuzes maken
Het is opnieuw die tijd van het jaar. 
Het geplande budget voor 2017 werd 
behaald. Onze doelstellingen die we 
voorop gesteld hadden ook… op 1 na. 
Dat nieuwe filiaal is er niet gekomen. 
Nog niet!

Wie onze nieuwsbrieven aandachtig 
leest en onze vacatures op onze web-
site geregeld bekijkt, ziet natuurlijk 
heel veel verborgen boodschappen en 
kan zelf afleiden in welke regio’s en di-
visies we extra gas gaan geven.
2018 wordt voor Deschacht het jaar 
van de strategische keuzes :

Kiezen we verder voor autonome groei 
of maken we een kwantumsprong?
Kiezen we voor nieuwe leveranciers en 
partners of diepen we de samenwer-
king met de bestaande verder uit?
Kiezen we voor nieuwe, zelfstandige 
divisies?

Enkele keuzes hebben we al lang ge-
maakt en daar blijven we ook achter 
staan. De keuze voor U, onze klant, 
staat op nummer 1.
De keuze voor al onze medewerkers 
staat ook op 1. Dat zijn immers nog 
steeds de 2 hoekstenen van ons be-
drijf.

Bij Deschacht gaan we ook al lang 
digitaal: e-commerce, e-invoicing,... 
In 2018 gaan we daarin nog een stap 
verder en kiezen we ook resoluut voor 
‘mobile’. Via de app ‘Meet Roger’ zul-
len we onze interne communicatie 
naar een hoger niveau tillen en inter-
actief communiceren met onze mede-
werkers via de smartphone. 

Roger That !

Jo Verfaellie

Deschacht  is klaar voor het nieuwe 
seizoen!
Deschacht is toonaangevend met zijn 
productaanbod voor rioleringen. Minder 
bekend is dat Deschacht ook een divisie 
heeft die gespecialiseerd is in dak- en 
gevelbekleding en isolatie. Meer zelfs, 
als enige distribiteur heeft Deschacht 
een ATG-keuring en certificering voor zijn 
dakrollen - onder de merk-
naam Super - voor de af-
dichting van platte daken, 
en dit zowel op de boven-
laag als voor de volledige 
dakopbouw. 

Deze certificering, die men normaal 
slechts bij fabrikanten van dakproducten 
verwacht, bewijst de buitengewone ex-
pertise en ervaring van Deschacht op het 
gebied van dakbedekking, gevelbekle-
ding en isolatie. Maar Deschacht zet ook 
sterk in op service, met o.a. 4 zinkcentra 

waar vakmensen zinken goten en aan-
sluitstukken op maat snijden en plooien. 
Het dakteam van Deschacht is klaar voor 
het nieuwe seizoen! Het startsignaal werd 
gegeven op Belgian Roof Day!
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Verhuurder van bouw- en tuinmachines Wim Verhuur merkte dat veel van zijn klanten op zoek waren naar opslagruimtes om hun 
materiaal en machines te stockeren. Achter het verhuurcentrum kwam een grote loods op een terrein van 3,5 hectare vrij. Wim 
Verhuur kocht de hangar en vormde die om tot opslagcentrum. Aannemer A.G.W.P. voerde de grond- en rioleringswerken uit. 
Omwille van de specificaties van het terrein werd voor PP Ribwall gekozen.

Eigenaar Wim Van Nuffelen van Wim 
Verhuur: “Eén vierde van het gebouw 
gebruiken we zelf. We stockeren en on-
derhouden er onze machines. Enkele 
vergaderzalen verhuren we voor meetings 
en evenementen. In de toekomst gaan we 
ze ook gebruiken ook als trainingscen-
trum om opleidingen rond veiligheid en 
veilig gebruik van machines te geven. De 
resterende oppervlakte hebben we op-
gedeeld in verschillende kleine en grote 
opslagunits die we aan onze klanten en 
leveranciers verhuren.”

Van loods tot opslagcentrum

“We transformeerden het gebouw vol-
ledig. De loods bestond uit 1 grote hal 
met toegangspoorten en laadkades. De 
buitenmuren verdwenen en werden ver-
vangen door een toegangspoort per unit 
met nieuwe buitenbekleding. We voorza-
gen het hele gebouw van ledverlichting. 
De riolering vernieuwden we volledig door 
een gescheiden afvoerstelsel en een buf-
fersysteem voor het regenwater dat van 
het dak en de parking komt.”

Zoveel mogelijk regenwater de 
grond in

“Omdat we volgens de bouwvoorschriften 
maar 20 liter regenwater per seconde per 
hectare in de aangrenzende beek mogen 
lozen, kozen we voor PP Ribwall met een 
diameter van 800 mm. Zo bufferen we 

het regenwater over de ganse lengte van 
het stelsel en lozen we het vertraagd in 
de beek. Ribwall is ook efficiënter om te 
plaatsen én goedkoper dan gewone rio-
lering met een betonnen bufferbekken.” Rioleringsplan, 

systeemvoorstel en levering 
van materialen

Wim Fransen van A.G.W.P.: “Toen ik de 
plannen van Wim Verhuur kreeg, nam ik 
meteen contact op met de studiedienst 
van Deschacht. Zij hebben het volledige 
stelsel uitgewerkt en ervoor gezorgd dat 
we aan de opgelegde voorschriften van 
20 l/s/ha voldoen. Omdat het terrein een 
afvloeihoogte van maar 80 cm heeft, 
voorzag Deschacht ook pompen om het 
water naar de beek te pompen. En dank-
zij de buizen van 6 meter konden we het 
volledige rioleringssysteem veel sneller 
plaatsen. De vestiging van Deschacht in 
Aartselaar ligt ook vlak bij ons bedrijf in 
Niel en de werf in Sint-Katelijne-Waver. 
Door de stipte leveringen bleven onze 
werken altijd perfect op schema.”

Corrosie- en onderhoudsvrije 
glasvezelversterkte inspectieputten

Moet u inspectieputten voorzien, zodat de bouwheer het rioleringsnetwerk regelmatig kan inspecteren en onderhouden? De 
AMIBLU-inspectieputten uit glasvezelversterkte kunststof (GVK) van HOBAS zijn aan de binnen- en de buitenkant bestand 
tegen corrosie en chemicaliën. Dankzij hun lage gewicht installeert u ze makkelijk en snel. Daarnaast zijn ze 100% waterdicht, 
gaan ze langer dan 50 jaar mee, en heeft uw eindklant er weinig tot geen onderhoud aan.

Uw GVK-inspectieput volledig op maat

De standaardinspectieput kunt u onder meer laten uitrusten 
met een ladder in GVK, een ladderstang en valbeveiliging. Voor 
gescheiden rioleringsstelsels is de standaardput ook beschik-
baar in dubbele uitvoering. De regen- en afvalwaterstelsels zijn 
dan toegankelijk via één toegangskamer. Voor afwateringsge-
bieden en zones met risico op bodemverontreiniging kunt u op 
maat dubbelwandige putten laten maken.

De tangentiële inspectieput voor diameters DN 800 tot 3600 
integreert u dankzij zijn compactheid perfect in het riolerings-
netwerk. In het AMIBLU-gamma vindt u ook inspectieputten 
met debietregelaar, ontzouter, kleppen voor drukleidingen, 
pomp- en waterzuiveringsstation, …

Bezorg ons de details van uw rioleringsstelsel en de eisen van 
de bouwheer. Wij leveren u een GVK-inspectieput op maat.

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

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

Riolering voor een terrein van 3,5 hectare? 
PP Ribwall klaart de klus

KLANTGETUIGENIS

PRODUCTFOCUS

A.G.W.P

 � Opgericht: 2007

 � Locatie: Niel

 � Activiteiten: grond-, afbraak-, 
riolerings- en klinkerwerken

 � Klanten: particulieren, openbare 
overheden, kmo’s, industrie

 � Bedrijf: A.G.W.P. werkt uw projecten 
af met oog voor het kleinste detail. 
Uw garantie: topkwaliteit en een 
eersteklasservice voor een scherpe 
prijs.

 � Meer info: www.agwp.be

WIM VERHUUR

 � Opgericht: 2002

 � Locatie: Sint-Katelijne-Waver

 � Activiteiten: verhuur van 
hoogwerkers, bouw-, tuin- en 
grondverzetmachines

 � Bedrijf: Machine nodig? Met de 
juiste machine voor uw job maakt 
Wim Verhuur u het werk makkelijk. 
U huurt er kwaliteitsmateriaal van 
de beste merken voor een eerlijke 
prijs. Het gebruiksadvies? Dat krijgt 
u er gratis bij. Wim Verhuur is open 
van 7 tot 19 uur. 

 � Meer info: www.wimverhuur.be

“De studiedienst van 
Deschacht heeft voor-

treffelijk werk geleverd: 
rioleringsplan, voorstellen 

voor systemen  
en stipte levering.”
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MATEXPO 2017 was een succes. 
Bedankt!
Van 6 tot 10 september waren alle ogen 
in de bouwsector gericht op MATEXPO, 
de tweejaarlijkse internationale vakbeurs 
voor machines en materieel voor bouw, 

industrie en milieu in Kortrijk Xpo. Op de 
stand van Deschacht en Collinet kon u 
kennismaken met onze service van pro-
ductie tot distributie.

Tijdens uw bezoek zag u welke meerwaar-
de de tandem Deschacht-Collinet voor uw 
project betekent. Want met Deschacht 
en Collinet kiest u voor de kracht en de 
sterkte van een onestopshop. U krijgt een 
totaalpakket met naast de productie en 
levering van folies, riolerings- en afvoer-
systemen en dak-, gevel- en isolatiema-
terialen ook de technische expertise van 
onder meer de Deschacht-studiedienst 
die uw project berekent, op plan zet en 
uitwerkt. 

Was u erbij op MATEXPO? Bedankt om 
ook deze editie tot een succes te maken.

Specialiseer door 
opleiding!
Deschacht organiseert op regelmatige basis technische opleidin-
gen. Maak je keuze uit het decemberprogramma 2017 en schrijf je 
nu in via www.deschacht.eu/nl-be/nieuws/opleiding.

Demo- en infoavond
 RECTICEL & SUPERPLAN . . 30 nov. Filiaal Zedelgem

Dagopleiding
 RUBERSHELL . . . . . . . . . . . 5 dec. Filiaal Geel

Demo- en infoavond
 ISOVER . . . . . . . . . . . . . . . 7 dec. Filiaal Oostakker

Dagopleiding
 SUPERPLAN. . . . . . . . . . . . 7 dec. Filiaal Oostakker

Dagopleiding
 RUBERSHELL . . . . . . . . . . . 12 dec. Filiaal Oostakker 

MEER INFO? Contacteer de divisie Folies via Linsay Koyen:
linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 494 950

Katoen Natie zet Deschacht een heel jaar lang in de kijker
Katoen Natie brengt elk jaar een kalender uit. Traditiegetrouw zet de logistieke groep telkens een van zijn leveranciers in de kijker. 
De kalender van 2018 staat in het teken van Deschacht. Op de voorpagina staat een opvallend beeld: 2 hoogwerkers die de fontein 
van Kallo van Wim Delvoye inpakken met folie van Deschacht. 

Bart Van Daele van Katoen Natie: “Voor 
ons business center in Kallo vroegen we 
aan Wim Delvoye om een standbeeld te 
maken. Omdat het kantorencomplex vlak 
naast de Schelde ligt, verwijst hij in zijn 
beeld met een knipoog naar de fontein 
van Brabo op de Grote Markt. Het leek 
ons een leuk idee om dat immense beeld 
met folie te laten inpakken à la Christo.”

Partners die allebei het 
verschil maken

“Met dat idee leggen we meteen ook een 
link tussen Katoen Natie en Deschacht. 
Onze slogan is ‘Our people make the diffe-
rence’. Met ‘The difference in packaging’ 
maken we duidelijk dat Deschacht voor 
ons elke dag opnieuw het verschil maakt. 

Want dankzij hun verpakkingsmateriaal 
maken wij met onze verpakkingsoplossin-
gen ook het verschil bij onze klanten.”

Alle verpakkingsmateriaal 
voor verzendingen

“Met de wikkelfolie van Deschacht pakken 
we onze palletten voor verzending in. Dat 
doen we zowel met machinerollen als met 
handrollen. Daarnaast levert Deschacht 

de topvellen die we bovenop de gevulde 
palletten leggen om ze helemaal stofdicht 
te verpakken. Ook onze tapes komen 
van Deschacht. Met de onbedrukte tape 
kleven we de verzendingen toe, met de 
bedrukte kleefband markeren we onze 
palletten. En de hoezen van Deschacht 
gebruiken we voor de meest uiteenlopen-
de toepassingen.” 

Logistiek en administratief 
maatwerk

“Deschacht vindt het perfecte evenwicht 
tussen kwaliteit, service en concurrentië-
le prijzen”, gaat Bart verder. “Hun logistie-
ke service en administratieve ondersteu-
ning zijn op maat gesneden van Katoen 
Natie. Als grote logistieke speler hebben 
wij veel klanten en nog meer projecten. 
Dat houdt automatisch ook een grote va-
riatie aan opdrachten en bestellingen in.”

Voordelige samenwerking

“We staan continu in contact met de 
mensen van Deschacht, zodat we op een 
structurele manier hun verpakkingsma-
teriaal kunnen inzetten. Ze zorgen dat 
ze voor ons altijd grote hoeveelheden op 
voorraad hebben, zodat we ze ook in gro-
te delen kunnen afroepen. Onze bestel-
lingen worden gegroepeerd en met hun 
transport bij ons geleverd. Dat levert ons 
volumevoordeel en voordelige prijzen op.”

KATOEN NATIE

 � Bedrijf: Havenactiviteiten, logistieke 
en semi-industriële diensten met 
toegevoegde waarde

 � Oprichting: 1854

 � Website: www.katoennatie.com 

KLANTGETUIGENIS

OPLEIDING

Ook interesse in een opleiding bij Deschacht? 

Kijk regelmatig op onze website voor nieuwe data.

DESCHACHTNIEUWS

“The difference in packaging zegt voor ons alles 
over Deschacht. Met hun verpakkingsmateriaal 
en hun service maken ze voor ons elke dag het 
verschil. Want dankzij hen maken wij ook het 

verschil bij onze klanten”
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Control- & Varioboxen voldoen aan BENOR-norm

Goed nieuws voor de afdeling Riolering en Afvoer bij Deschacht: sinds kort 
zijn de Control- & Varioboxen uitgerust met het BENOR-certificaat volgens 
prNBN T42-606.

Het BENOR kwaliteitslabel garandeert 
een zekerheid en waarborg m.b.t. 
productie volgens de geldende 
normen en technische voorschriften. 
Deze BENOR-erkenning geeft de 
Control- en Varioboxen een kwalitatief voordeel in de ‘strijd’ om industriële 
en openbare projecten. Bij openbare aanbestedingen zijn BENOR-producten 
immers steeds vaker verplicht.

Met het BENOR certificaat 
bevestigt Deschacht zijn 
reputatie van betrouwbare 
leverancier op de riolering- en 
afvoermarkt. Hebt u vragen 
over deze producten en het 
BENOR-certificaat? Neem dan 
gerust contact met ons op.

Waarom zo veel vakmannen hun ma-
teriaal bij Deschacht halen? Voor het 
deskundige en doorgedreven advies, de 
goeie service én het ruime aanbod. Want 
u vindt bij ons alles wat u nodig hebt. Van 
de grootste buizen tot de kleinste schroe-
ven – voor elke situatie of uitdaging. Dat 

weet ook grond- en rioleringswerker Gerrit 
Vriens uit Heusden-Zolder.

Vriens bvba vernieuwde recent het hele 
rioleringsstelsel van woon-zorgcentrum 
Sint-Jozef in Rillaar. Voor de pvc-buizen, 
hulpstukken en toezichtputten voor het 

afvalwater vertrouwde hij op Deschacht. 
Ook de infiltratiekratten komen van bij 
ons. 

Zaakvoerder Gerrit Vriens: “Ik ben al ja-
ren heel tevreden over de materialen en 
de dienstverlening van Deschacht. Ook 
nu leverden ze de buizen, putten en krat-
ten snel en correct. Voor het woon-zorg-
centrum stonden alle technische specifi-
caties in het bestek. Ik wist dus wat ik 
nodig had. Voor andere projecten win ik 
vaak advies in. Deschacht heeft daarvoor 
een gespecialiseerde studiedienst. Ook 
de commercieel verantwoordelijken ken-
nen hun materiaal én de bouwwetgeving 
op hun duimpje en geven pertinente raad. 
Voor mij is dat een groot gemak.”

WERFREPORTAGE

De nieuwe gezichten bij Deschacht
DESCHACHTNIEUWS

Andy Lauwers
Magazijnier - Geel

Tessa Van Impe
Debiteurenbeheer - Oostakker

Cédric Frenay
Commercieel medewerker - Herstal

An Cools
Marketing Manager - Oostakker

Dennis Panken
Chauffeur - Aartselaar

Dorien Ruymbeke
Marketing medewerker - Oostakker

Jacques Fassotte
Magazijnier - Herstal

Tom De Backer
Chauffeur - Herstal

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

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via  
Natasja Moons: natasja.moons@deschacht.eu of 0499 513 348.

 � Oprichting: in 1987

 � Aantal: 5 medewerkers

 � Aanbod: bent u in Limburg op 
zoek naar een bedrijf voor grond- 
en rioleringswerkzaamheden, 
bestrating en omgevingswerk – als 
particulier, bedrijf of overheid? 
Vriens bvba klaart de klus. Hij 
breekt de bestaande bestrating 
en riolering uit, zorgt voor een 
nieuwe fundering, waterafvoer 
en grondverharding, en legt de 
omgeving errond netjes aan, met 
groen of parking. Stipt en met de 
beste materialen.

 � Troef: zaakvoerder Gerrit werkt zelf 
mee op de bouwplaats en is dus 
nauw betrokken bij elk project. 
Dat is uw garantie op een feilloos 
resultaat. 

 � website: www.vriensbvba.be

VRIENS

Nieuwe riolering 
voor woon-zorgcentrum in Rillaar
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De basisschool in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins barst uit zijn voegen. Leerlingen en personeel kamperen er nu nog in tijdelijke 
containers. Na de kerstvakantie verhuizen ze naar de nieuwe gebouwen, met dank aan aannemer Braet voor de uitbreidingswerken. 
Voor het platte dak koos het bouwbedrijf voor Superplan van Deschacht. 

Eind augustus startte Braet met de 
werkzaamheden. De basisschool in Sint-
Laureins krijgt er een enorme oppervlak-
te bij, met plaats voor een eetzaal, een 
zorglokaal, twee klaslokalen, kantoren 
voor het administratief personeel en de 
directeur. In december moet alles klaar 
zijn, zodat ze in het nieuwe jaar de deuren 
van de containers voorgoed achter zich 
kunnen sluiten.

Dakbedekking voor 
hemelwaterrecuperatie

Projectleider Tom Naessens: “De vorm 
van het nieuwe project is redelijk een-
voudig, Toch werd voldoende aandacht 
besteed aan de aansluiting met de oude 
gebouwen. In het bestek staat dat het 
regenwater dat op het dak valt herbruik-
baar moet zijn. Daarom kozen we voor 

Superplan, een pH-neutrale dakbedek-
king in kunststof. Die is heel elastisch, 
heeft sterke lasnaden en is damp-open. 
Het vocht kan met andere woorden weg 
uit het gebouw. Bovendien houdt het ma-
teriaal de groei van mos en onkruid tegen. 
Zo gaat het dak een stuk langer mee.”

Safety first

“Het uitdagendste aan dit project is 
de veiligheid. Want we werken in het 
centrum en een schoolomgeving. Op 
de speelplaats bakenen we daarom de 
werkruimte en het materiaal heel grondig 
af, zodat nieuwsgierige en avontuurlijke 
kindjes zeker niet op de bouwplaats 
kunnen komen.”

WERFREPORTAGE

Wegens het tekort aan grondstoffen bij de PU fabrikanten, 
kon de bouwsector in het voorjaar van een ongekend tekort 
aan PIR isolatie spreken. Deschacht heeft vandaag met ruime 
voorraden een antwoord op deze markttendens.

Als partner in dak-, gevel- en isolatieproducten bieden wij in al 
onze filialen PIR isolatieplaten (Kingspan, Recticel, Thermano) 
aan en dit voor platdak-, spouw- en vloertoepassingen.

Wenst u meer info of onmiddellijke levering? 

Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen: 
carl.jansen@deschacht.eu of uw vertrouwd Deschacht con-
tactpersoon.

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen: 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen: 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

URSA TERRA, minerale wol met 
ecologische topprestaties
Minerale wol is van nature een duur-
zaam product. Het bestaat voor meer 
dan 60% uit zand, een hernieuwbare 
bron. URSA TERRA gaat nog een stap 
verder. Door de vernieuwde samenstel-
ling en productie levert URSA TERRA u 
ecologische topprestaties: extra ener-
giebesparing en beter voor het milieu. 
95% van URSA TERRA bestaat uit na-
tuurlijke, minerale grondstoffen. 

URSA TERRA levert ook topprestaties 
op het gebied van akoestische isola-
tie. Minerale isolatie werkt niet alleen 
thermisch, maar ook geluidsisolerend. 
Door haar open structuur absorbeert 
de isolatie geluidsgolven en beperkt ze 
zo de geluidshinder.

Deze nieuwe generatie minerale wol 
scoort ook hoog op brandveiligheid. 
Minerale isolatie is onbrandbaar, be-
perkt branduitbreiding, veroorzaakt 
nauwelijks of geen rook en er komen 
geen toxische gassen vrij bij brand. 
Het materiaal is bestand tegen tem-
peraturen tot ruim 1000°C. Minerale 
isolatie  levert kostbare tijd op voor de 

bewoners om het gebouw te verlaten 
en voor de hulpdiensten om de brand-
bestrijding en evacuatie uit te voeren.

De nieuwe samenstelling levert ook 
praktische voordelen op. Het nieuwe 
bindmiddel geeft URSA TERRA min-
der stof en het materiaal is dus extra 
aangenaam om te plaatsen. Bovendien 
voelt deze minerale wol ook heel wat 
zachter aan.

BRAET NV

 � Oprichting: in 1889

 � Aantal: 80 enthousiaste medewerkers

 � Aanbod: Braet nv is een klinkende 
naam in de bouw- en overheidssector. 
De West-Vlaamse aannemers 
bouwen appartementsgebouwen, 
scholen, kantoren en publieke 
gebouwen. En ze renoveren gevels 
en balkons – want zeker in het zoute 
kustklimaat heeft het beton het hard 
te verduren. Ook zijn ze sinds de 
begindagen actief in de waterbouw 
en bouwden ze al heel wat sluizen, 
bruggen en loskaaien. Hun vierde 

activiteit is ontmijningswerk. Tijdens 
de wereldoorlogen kwamen miljoenen 
stukken munitie als blindganger 
terecht in de bodem. Vandaag 
botsen bouwheren bij graafwerken 
nog regelmatig op niet-ontplofte 
bommen en granaten. Die haalt Braet 
vakkundig weg. 

 � Website: www.braet.be

Superplan voor een superschool
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Kom uw gratis ‘Zakboekje voor de 
vakman’ halen
Specialist in duurzaam pvc Deceuninck lanceerde de nieuwe editie van ‘Zakboekje voor de vakman’, een handige pocket met een 
vernieuwd overzicht van al zijn bouwmaterialen voor ramen, deuren, terrassen en buiten- en binnenafwerking zoals gevelbekleding, 
raamprofielen en tuinafsluitingen. U vindt er tips voor de verwerking en plaatsing, en heldere info en foto’s om uw klanten te over-
tuigen. Uw gratis exemplaar ligt klaar bij Deschacht. 

Technische fiches en 
commerciële informatie 

Waarom is het zakboekje van Deceuninck 
een must have? 

• U gebruikt de praktische pocket met 
ringen als wegwijzer bij uw klanten. 

• U krijgt een geactualiseerde techni-
sche fiche per product en tips voor de 
plaatsing en verwerking. 

• U vindt een handige index achteraan en 
een overzicht van alle pvc-planken en 
-profielen voor ramen, deuren, gevels 
en terrassen.

Nieuw: verdeling in thema’s

De nieuwe editie is nog makkelijker, want 
u vindt de bouwmaterialen overzich-
telijk terug onder verschillende rubrie-
ken: Ramen & Deuren, Dak & Gevel en 
Interieur. 

Er ligt een gratis papieren ‘Zakboekje voor 
de vakman klaar’ voor u bij Deschacht. 
Vraag ernaar bij uw volgende bezoek. 

Gecombineerde olieafscheiders uit beton: snel en makkelijk geplaatst
Met de EKOTEK® EKOPART gecombineerde 
olieafscheider van Stradus Aqua scheidt 
u de olie en het slib van uw afvalwater in 
één tank. Dankzij de compacte uitvoering 
hoeft u maar een beperkte hoeveelheid 
grond uit te graven, manoeuvreren uw 
medewerkers er heel gemakkelijk mee en 
plaatst u hem snel in de voorziene ruimte.

Robuust en betrouwbaar

De afscheider heeft een groot opslag-
volume voor olie en een waterslot aan 
de in- én de uitlaat. Stromingsregelende 
voorzieningen versterken de gravitaire 
werking. Alle inbouwdelen zijn gemaakt 
van HDPE en/of rvs. De vlotter is voorzien 
van een uitdrijfbeveiliging en de vlotter-
afsluiter is standaard gekalibreerd op een 
dichtheid van 0,85 g/cm³.

Eenvoudig van klasse II naar 
klasse I

De uitlaatconstructie van de gecombi-
neerde afscheider is standaard voorzien 
van profielen om een coalescentiefilter in 
te schuiven. Zo kunt u hem gemakkelijk 
met de hand monteren en demonteren 
voor reiniging of inspectie. De filter is ge-
maakt van 3D-polypropyleenweefsel met 
een open structuur en heeft een lange 
levensduur. Schoonmaken is eenvoudig: 
met een hogedrukreiniger klaart u de klus 
snel.

Komt uw project in aanmerking voor een 
gecombineerde afscheider? Onze mede-
werkers berekenen het voor u.

DESCHACHTNIEUWS

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering via Filip Ausloos:  
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen: 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

Deschacht is klaar 
voor het nieuwe jaar!

Het aftellen kan beginnen. 

Ontvang je ook graag een exemplaar van de Deschacht 
kalender 2018? Contacteer de afdeling marketing via 
marketing@deschacht.eu en je kalender vind je binnenkort in 
de brievenbus.
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Sporthal in Bredene: waterbesparing dankzij Superplan 
Het gaat vooruit met de aanbouw van de sporthal in Bredene. Sinds oktober ligt het platte dak erop. Het voordeel van dat grote dak 
is dat de gemeente er heel wat regenwater mee kan opvangen én hergebruiken. Dankzij de kunststof dakbedekking van Superplan, 
enorm elastisch én pH-neutraal. Hoofdaannemer Braet en onderaannemer dakdekker Chris Dermaut klopten aan bij Deschacht 
voor advies en materiaal. 

Wat houdt het 
nieuwbouwproject in Bredene 
juist in? 

Projectleider Luc Diopere van Braet: 
“Bredene breidt zijn sporthal aanzienlijk 
uit aan de kant van het zwembad. In de 
aanbouw is er plaats voor drie sportzalen, 
een hal, een kantoor en een ruimte met 
douches en kleedcabines. Samen met 
werfleider Manuel Cools coördineer ik alle 
werkzaamheden.” 

“De nieuwbouw heeft een stevige basis 
van beton met geïsoleerde sandwich-
panelen als gevelafwerking. Voor het 
dak werkten we samen met dakdekker 
Chris Dermaut uit Zwevegem. Hij maak-
te het dak van 1000 m2 waterdicht met 
Superplan.” 

Waarom kozen jullie voor de 
dakbedekking van Superplan? 

Ingenieur Luc Diopere: “Wij doen vaak 

mee aan publieke aanbestedingen en 
krijgen dus meestal van de architect door 
welke materialen er nodig zijn. Maar in 
dit bestek stond er een tegenstrijdigheid. 
Voor de sporthal was er namelijk een 
dakbedekking in EPDM voorzien. Tegelijk 
voorzag de architect regenwaterrecupera-
tie, zodat de gemeente heel wat bespaart 
op waterverbruik. Met EPDM gaat dat 
niet, tenzij ze het water eerst nog zuiveren. 
Daarom raadde Deschacht ons Superplan 
aan: sterk, elastisch en geschikt om de 
regen die erop valt te hergebruiken.” 

Hoe verliepen de 
werkzaamheden? 

Dakdekker Chris Dermaut: “Het isola-
tiemateriaal heeft toch wat stress ver-
oorzaakt. De bouwsector sleept het te-
kort van het voorjaar nog altijd met zich 
mee. Maar met een kleine vertraging is 
de sporthal nu waterdicht. Superplan is 
heel makkelijk om te plaatsen en de las-
naden zijn enorm sterk. Ook de samen-
werking met Deschacht verliep vlot, zoals 
gewoonlijk. Ik werk al 10 jaar met hen. 
Never change a winning team.”

Nieuw: Deschacht Hamme breidt aanbod bouwmaterialen uit
Deschacht Hamme is al jaren dé vakhandel voor rioleringen en afvoer. Vanaf eind dit 
jaar vindt u er ook isolaties, folies en bouwmaterialen voor dak -en gevelsystemen 
terug. Momenteel wordt U reeds onthaald in de spiksplinternieuwe toonzaal met 
burelen en shop.

Filiaalverantwoordelijke Michel Huyle-
broeck: “Hamme maakt intussen al bijna 
9 jaar deel uit van de Deschacht-familie. 
We hebben ons altijd gefocust op alles 
wat met riolering te maken heeft. Na al 
die jaren zijn we uitgegroeid tot dé spe-
cialist voor levering van leidingsystemen 
voor de nutssector. (Persrioolleidingen 
voor Aquafin projecten, kabelbescher-
mingsbuizen voor gas en telecom, drink-
waterleidingen …)

“Toch is Deschacht zoveel meer. Met onze 
vestiging in Hamme willen we nu ook de 
lokale markt en de andere bouwsectoren 
bedienen. Daarvoor onderging ons filiaal 
een metamorfose. Het gebouw wordt vol-
ledig gerenoveerd en de terreinen werden 
heraangelegd. Onze kantoren en de shop 
voor gereedschappen en kleine artikelen 
zijn al in gebruik. Eind dit jaar volgt dan 

het magazijn. Vanaf dan kloppen profes-
sionals bij ons aan voor een uitgebreid 
aanbod aan materialen: isolatie, folies, 
rioleringen en producten voor dak -en en 
gevelsystemen..”

Zo beschikken we vanaf heden ook over 
een eigen vrachtwagen om deze produc-
ten naar onze klanten te leveren. De tech-
nische expertise wordt verzekerd door 
een nieuwe collega. Zo verhuist Frank De 
Wilde, expert in isolatie, daken en ge-
vels, van de vestiging in Oostakker naar 
Deschacht Hamme.

Michel Huylebroeck: “Momenteel zijn we 
nog op zoek naar een magazijnier-chauf-
feur”. Geïnteresseerden mogen zich zeker 
melden.”

PRODUCTFOCUS

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen: 
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

TOPPROJECT

 � Oprichting: in 1889

 � Aantal: 80  enthousiaste medewerkers

 � Klanten: publieke en private sector

 � Aanbod: West-Vlaams bouwbedrijf Braet is een graag geziene aannemer op 
bouwplaatsen. Ze hebben een ervaren team voorhanden, smijten zich voor elk 
project en leveren alles piekfijn af zoals afgesproken. Braet heeft vier afdelingen: 
gebouwen en totaalprojecten, gevel- en betonrenovatie,  water- en civiele bouw 
en opruiming van explosieven via de afdeling ExploievenOpruimingsDienst (EOD). 
Eyecatchers zijn het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, het cultureel 
centrum in Middelkerke en de renovatie van de Koninklijke villa in Oostende. 
Residentieel vastgoed, kantoren, ziekenhuizen, scholen, steigers, strandhoofden, 
glooiingen en sluizen werden de voorbije jaren met succes gebouwd. Momenteel 
wordt onder meer het staketsel van Blankenberge gerenoveerd, munitie geruimd 
in Diksmuide aan de IJzerboomgaard, talrijke gevels aan de kust vakkundig 
gerenoveerd en de laatste hand gelegd aan nieuwe kantoren voor het Wit-Gele 
Kruis in Tielt.

 � Website: www.braet.be

BRAET NV

 � Aantal: 8 dakdekkers

 � Specialisatie: platte daken

 � Aanbod: bent u als aannemer nog op zoek naar een goeie dakdekker om 
flexibel in te zetten? Chris Dermaut legt platte daken met roofing of kunststof, 
en groendaken, inclusief isolatie en dakgoten. Koepels en dakvensters? Die 
monteert hij ook. En hij legt vijvers, zwembaden en industriële waterbekkens aan.

 � Projecten: Chris Dermaut en zijn mannen legden onder andere het dak van het 
Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde, het luxueuze Parkhotel in Kortrijk en het 
NMBS-station van Roeselare.

 � Website: www.dakwerken-dermaut.be

DAKWERKEN   DERMAUT   CHRIS 

Braet zoekt dringend werf- en projectleiders
Hebt u een diploma bouwkunde of relevante ervaring in de sector, en bent u een 
geboren organisator? Dan heeft Braet werk voor u. Het bouwbedrijf is op zoek 
naar werf- en projectleiders die projecten coördineren, de timing en het budget 
beheren en arbeiders motiveren. Kijk op www.braet.be/aannemingen/vacatures 
voor meer informatie.
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Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

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

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

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

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

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

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu

www.deschacht.eu
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DESCHACHTNIEUWS

DESCHACHTNIEUWS

MEER INFO? Contacteer de divisie E-commerce via Wim Verhelst  
via 09 355 76 79 of wim.verhelst@deschacht.eu.

Ontdekte u de voordelen van onze webshop al? 
Onze webshop groeit. Elke dag komen er nieuwe gebruikers bij. Hoe dat komt? Met uw 
feedback verbeteren we onze site permanent, zodat u steeds sneller en eenvoudiger 
orders plaatst én ontvangt. 

Deze klanten zijn alvast overtuigd. Bent u de volgende? 
Registreer u op www.deschacht.eu/registration 
en ga aan de slag. 

Johan Vandebuerie, 
Dak Plus

Deschacht is sinds enkele jaren onze 
leverancier voor VELUX artikelen. 
Deschacht heeft goed geluisterd naar 
onze interne processen en speelt hier 
waar mogelijk mee op in. Ze denken 
actief mee in de groei van ons bedrijf 
en dat zowel met aanpassingen aan hun 
webshop, als  met de communicatie & 
de reactiviteit van hun binnendienst. 
Deze samenwerking zorgt ervoor dat we 
onze teams maximaal kunnen inzetten 
en dat we snel kunnen schakelen tussen 
de verschillende werven. De digitalisatie 
van onze bestellingen is een belangrijke 
vernieuwing binnen de bouwsector. Wij 
kijken alvast uit naar de nieuwe functies 
die Deschacht zal ontwikkelen, want ook 
wij denken actief mee in hun richting. 
We zijn ervan overtuigd dat de online 
applicatie door samenwerking met 
Deschacht, verder zal uitgroeien tot veel 
gebruikte toepassing voor al zijn klanten.  

Nancy Knops, 
Asamco Group

“Wij zijn een Belgische aankoopgroepe-
ring voor 58 technische vakhandels. Voor 
bouwfolie, en gietijzeren en aluminium 
deksels is Deschacht al jarenlang onze 
vaste leverancier. Bestellen doen we via 
hun webshop – al sinds 2014. We zijn al 
fans van het eerste uur. En het systeem 
is in tussentijd nog veel gebruiksvriende-
lijker geworden. Bovendien profiteren we 
van 1 procent extra korting als we via de 
webshop bestellen. Het gebruiksgemak 
en de korting overtuigen ons om te blijven 
kiezen voor Deschacht.”

Tom De Weerdt, 
Amacro Bouwmaterialen

“Amacro is gespecialiseerd in afbraak- en 
grondwerkzaamheden en funderingen. 
We hebben ook een betoncentrale voor 
funderingsproducten, gestabiliseerd 
zand en granulaten uit recycling. Enkele 
jaren geleden nam de vraag naar andere 
bouw materialen toe: septische putten, 
gietijzeren deksels, kabelbuizen, …  

Bij Deschacht vinden we het geknipte 
aanbod voor onze klanten. Om ze te 
bestellen, gebruiken we al een tijdje 
de webshop. De 150 artikelen die 
we regelmatig nodig hebben, houdt 
Deschacht permanent op voorraad voor 
ons. In enkele klikken bestellen we die 
bij. We ontvangen alle leveringen correct 
en op tijd, én krijgen een extra korting van 
1 procent. Als u het ons vraagt, kiezen we 
voor Deschacht.”

Kerstvakantie
Deschacht viert oud en nieuw en sluit de deuren vanaf 
zaterdag 23/12/2017 t.e.m. 01/01/2018. 

Vanaf 2/01/2018 staan wij terug paraat!

Deschacht werkt precies... ook in 2018!

Bestel ONLINE
en geniet van vele voordelen:

www.deschach
t.

eu

1% EXTRA KORTING
ONLINE

BESTEL WANNEER 
HET U PAST

BESTEL SNEL
ZONDER

WACHTTIJDEN

ONTDEK METEEN
DE VOORRAAD

U KIEST: 
AFHALEN OF

LEVEREN

NOG GEEN ACCOUNT?

Registreer nu via

www.deschacht.eu/

registration

€ h

d www.deschacht.eu

51% 70% 84%

 � Oprichting: 2006

 � Specialiteit: Dakwerken

 � Werknemers: 4

 � Werkregio: Vlaanderen

 � Website: www.dakplus.be

DAK PLUS BVBA

 � Oprichting: 1980

 � Specialiteit: Inkoopgroepering van 
technische vakhandels

 � Werknemers: 16

 � Werkregio: België

 � Website: www.asamco.be

ASAMCO BVBA

 � Oprichting: 2015

 � Specialiteit: Afbraak & 
Grondwerken, Fundering en 
bouwmaterialen

 � Werknemers: 3

 � Werkregio: Vlaams Brabant (Halle)

 � Website: www.amacro.be

AMACRO BOUWMATERIALEN


