
Vernieuwing voor verbetering
Exit Deschacht Plastics, enter Deschacht
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  Deschacht Plastics heet voortaan gewoon Deschacht. 
Ook het logo en de huisstijl kregen een make-over. Vijf 
divisies werden samengebracht tot drie. Het fi liaal in 
Zedelgem zat al een tijdje in het nieuw, binnenkort is 
Deschacht Oostakker aan de beurt. Zelfs de opening van 
een nieuw fi liaal in Geel kadert binnen de tendens van 
vernieuwing. Het mag duidelijk zijn: Deschacht trekt de 
kaart van verandering en vooruitgang. 

Wij staan klaar om samen te werken. Eenvoudig, duidelijk en to 

the point. Het motto van Deschacht zegt precies waar het bedrijf 

voor staat en bovendien is het een vlag die de lading ten volle dekt. 

Judith Cuvelier, verantwoordelijke marketing en communicatie: 

“Deschacht wil letterlijk en fi guurlijk dicht bij zijn klanten staan. 

We werken intensief aan een uitbreiding van het aantal vestigingen 

en een optimalisatie van de bestaande fi lialen. Een sterke regionale 

spreiding zorgt ervoor dat onze klanten steeds een Deschacht-fi liaal 

in de buurt hebben. Daarnaast pakken we de inrichting van de fi lialen 

aan. Kleinere producten of toebehoren zullen te vinden zijn in een 

shop die losstaat van het magazijn. Klanten kunnen daar het nodige 

materiaal zelf uitkiezen, afrekenen aan de kassa en inladen.” 

Deschacht-fi lialen in het nieuw

Het eerste fi liaal dat een make-over kreeg was dat in Zedelgem. In 

het najaar van 2013 is de hoofdzetel in Oostakker aan de beurt. Nog 

in 2013 opent een nieuw fi liaal in Geel en verhuist dat van Rijkevorsel 

naar Hoogstraten. Judith Cuvelier: “Alle vernieuwingen kaderen binnen 

het doel onze professionele klanten een zo goed mogelijke service te 

garanderen. Een vlottere bediening in de fi lialen, een ruimer aanbod 

van producten, kortom een integrale professionalisering.” In Oostakker 

worden de toonzaal en de bureaus uitgebreid. Er komt een aparte ingang 

voor particulieren en professionelen, zodat iedere klant hulp krijgt op 

maat. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen, maar uiteraard 

doet Deschacht er alles aan opdat de klanten hier zo weinig mogelijk 

hinder van ondervinden.  

Vernieuwing over de hele lijn

Niet alleen door de fi lialen waait een wind van vernieuwing. Ook de 

uitstraling van het bedrijf volgt die tendens. De vijf divisies werden 

samengebracht tot drie: Riolering & Afvoer; Dak, Gevel & Isolatie; Folies. 

Dit betekent niet dat het aanbod of aantal artikelen vermindert, enkel de 

onderverdeling werd logischer en 

eenvoudiger. Het logo kreeg een 

restyling waarbij gekozen werd 

voor een strakkere versie met 

geïntegreerde baseline: bouw | 

project | partner. Een beknopte 

weergave van de activiteiten. 

Ook de naam ‘Deschacht Plastics’ werd teruggebracht tot ‘Deschacht’. Het 

gamma is door de jaren immers veel breder geworden dan enkel plastics. 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, ondergaat de website 

momenteel een grondige metamorfose. Het nieuwe luik e-commerce 

waarmee u vanaf nu online kunt bestellen, maakt daar eveneens deel van 

uit. U ziet, het bedrijf vernieuwt voor verbetering en doet er alles aan om 

zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deschacht wil immers 

klaar staan om samen te werken, altijd en overal. 

“Alle vernieuwingen kaderen binnen het doel onze 
professionele klanten een zo goed mogelijke service 

te garanderen.”

www.deschacht.eu

TROTS
Met enige trots kan ik u vertellen dat ALLE plannen 
die we in de voorbije nieuwsbrieven aankondigden, 
vandaag in uitvoering zijn.

De verbouwingswerken in Oostakker gingen 
van start. We doen er alles aan om de tijdelijke 
hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. Eens 
de werken voltooid zijn, zullen we, naar het 
voorbeeld van Zedelgem en Geel, een gescheiden 
dienstverlening hebben voor onze professionele 
klanten en een heuse shop, los van het magazijn, 
waar u snel en eenvoudig bouwgerelateerde 
producten kan uitkiezen, afrekenen aan de kassa 
en inladen.

Ook in Hoogstraten in de Noorderkempen zijn 
inmiddels de werken gestart. Eind 2013, aanvang 
2014 starten we op de Sint-Lenaartseweg 
ons derde volwaardige Deschacht-� liaal in de 
provincie Antwerpen. Daardoor kunnen we de 
volledige regio Antwerpen-Kempen-Limburg 
bedienen. Het � liaal Hoogstraten vervangt dan het 
� liaal Rijkevorsel. De units op de Heesbeekweg zijn 
te koop. Geïnteresseerden kunnen zich melden!

Tot slot meld ik u met trots dat ons � liaal in Geel in 
juni zijn deuren opent! Het volledige team van ons 
nieuwe � liaal in Geel, 8 man sterk is aangeworven. 
5 ervan zijn ondertussen hun stage gestart in het 
hoofdkantoor in Oostakker. (zie foto hiernaast). 
Op deze manier leren ze de werkmethodes van 
Deschacht het snelst! De 3 overige teamleden 
starten op 3 juni.

Veel leesplezier!

Jo Verfaellie
Gedelegeerd bestuurder Deschacht

5 nieuwe collega’s v� tiging Geel m�  
� liaalverantwoordelijke Werner Bertjens.
vlnr: Michel, P� er, Tim, Liesb� h, Johan, WernerNieuw � liaal Geel 
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Deschacht is de ideale partner voor elk bouwproject 
en onderscheidt zich door:
▪  een brede expertise en doeltreffend technisch advies
▪  een sterke regionale aanwezigheid
▪  meer dan 15.000 artikelen met ruime beschikbare   
 voorraden
▪  eigen transport voor correcte en snelle leveringen
▪  een uitstekende service

www.deschacht.eu
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Kortrijkk

▪  een brede expertise en doeltreffend technisch advies
▪  een sterke regionale aanwezigheid
▪  meer dan 15.000 artikelen met ruime beschikbare   
 voorraden
▪  eigen transport voor correcte en snelle leveringen
▪  een uitstekende service
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Rasterfolie van Deschacht maakt het verschil voor 
de fi rma Flor Huysmans

  Folies van Deschacht doen dienst in de meest uiteenlopende sectoren. Van verpakking over landbouw tot vloerverwarming. Toen verwarmings specialist 
Flor Huysmans op zoek ging naar een leverancier voor gepersonaliseerde rasterfolie, bleek dat een naald in een hooiberg. En die naald, dat was Deschacht. 
De enige leverancier die de uitdaging aanging om de gevraagde rasterfolie voor vloerverwarming toe te leveren. 

Ruim 40 jaar geleden startte Flor Huysmans 

met loodgieterij en het plaatsen van 

verwarmingsinstallaties. Van bij het begin 

hanteerde het bedrijf een vooruitstrevende 

visie op het vlak van verwarmingstechnieken. 

Tot op vandaag – met ondertussen de tweede 

generatie aan het roer – blijft verwarming de 

core business van Flor Huysmans. Vijf jaar 

geleden stapten zonen Gilles en Bob mee in 

de zaak. Bob Huysmans: “Mijn vader plaatste 

zijn eerste vloerverwarming zo’n 35 jaar 

geleden, zijn eerste warmtepomp dateert van 

1979. Aanvankelijk stonden de meeste mensen 

nogal sceptisch tegenover vloerverwarming. 

Hij kreeg regelmatig uitspraken als “Daar 

krijg je dikke voeten van!” te horen. Toch 

hield hij vast aan zijn visie en introduceerde 

vloerverwarmingstechnieken in onze regio. 

Vandaag zijn die zaken op de markt eerder 

regel dan uitzondering. Over de jaren zijn 

we ons meer en meer gaan specialiseren. Nu 

plaatst onze fi rma nog uitsluitend Heliotherm- 

warmtepompsystemen die instaan voor (vloer)

verwarming en de productie van sanitair 

warmwater.” Flor Huysmans kwam in contact 

met Deschacht toen het bedrijf op zoek ging 

naar een leverancier van gepersonaliseerde 

rasterfolie. Bob Huysmans: “Voor we Deschacht 

aanspraken, hadden we enkele andere 

leveranciers gecontacteerd en merkten al snel 

dat het een moeilijk gegeven was. Voor de ene 

was het technisch niet mogelijk om folie te 

personaliseren, voor de andere was de oplage 

te klein, of er was zelfs gewoon geen interesse. 

Bij Deschacht had ik meteen een goed gevoel 

omdat zij wel bereid waren om naar een 

oplossing te zoeken.”

Rasterfolie als basis voor 
verdeling buizennetwerk

Flor Huysmans gebruikt rasterfolie bij de 

plaatsing van vloerverwarming. Aan de hand 

van een warmteverliesberekening wordt 

bepaald hoeveel meter vloerverwarmingsbuis 

er in een ruimte moet liggen. Om de 

warmteproductie gelijkmatig te verdelen is een 

evenwichtige plaatsing van het buizennetwerk 

noodzakelijk. De rasterfolie dient als basis om 

de verlegafstand tussen de buizen onderling te 

bepalen, en zo een evenwichtig afgiftesysteem te 

creëren. De monteurs kunnen de verlegafstand 

in de praktijk respecteren, aangezien er op de 

rasterfolie om de 5 cm een aanduiding staat. 

Dat biedt meerdere voordelen: snelheid en 

effi ciëntie in uitvoering, stipte en correcte 

plaatsing, en de visuele meerwaarde. Bob 

Huysmans: “ We hadden enkele technische 

vereisten naar de rasterfolie toe. Die moest 

voldoende breed zijn om afval en overlappingen 

te vermijden. Ook parameters als dikte, 

elasticiteit en rolgrootte waren belangrijk, om 

het onze monteurs zo gemakkelijk mogelijk te 

maken. Uiteraard is ons logo op de folie een 

mooie reclame. De folie verdwijnt weliswaar 

eens de chape op de vloerverwarming wordt 

gestort, maar de meerkost voor de bedrukking 

van het logo is zo miniem dat we het toch de 

moeite waard vinden.”

Met dank aan Deschacht

Bob Huysmans is uiterst tevreden over de 

service en betrokkenheid die Deschacht telkens 

weer levert: “In hoeveelheid en omzet zijn we 

misschien geen grote afnemer bij Deschacht, 

maar toch heeft onze vertegenwoordiger 

zich ingezet om mee te denken en een goede 

oplossing te bieden. Hieruit leid ik af dat 

elke klant, klein en groot, belangrijk is 

voor Deschacht. Rekening houdend met de 

groeiende markt voor vloerverwarming, ben ik 

er zeker van dat gepersonaliseerde rasterfolies 

een groot groeipotentieel hebben. Ook in 

andere sectoren zal dat product een afzetmarkt 

vinden, zoals de dakbedekking. We zijn zeer te 

spreken over de samenwerking met Deschacht. 

Kwalitatieve producten aan een scherpe prijs, 

stipte leveringen en een goede communicatie 

maken van ons een meer dan tevreden klant.” 

h�  plaatsen van een 
verwarmingsinstallatie

Flor Huysmans 
verwarmingsinstallaties
•	 opgericht in: 1984
•	 locatie: Retie
•	 kernactiviteit: warmtepompinstallaties 

– exclusief verdeler en installateur van 
Heliotherm-warmtepompen in België 

•	 klanten: 90% particulier
•	 actieradius: nationaal (95% 

Vlaanderen)

Meer informatie?
Contacteer onze divisie Folies via 
linsay.koyen@deschacht.eu of 09  355 74 54

rasterfolie m�  om de 5 cm 
een aanduiding

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

Guy Tack  –
Dispatch Oostakker

Philip De Backer  –
Commercieel Medewerker 

Tielt

Cathy Ruy� chaert  –  
Commercieel Medewerker 

Foli�  Oostakker

Steven De Wilde –  
Aankoop Riolering en Afvoer 

Oostakker

Guy Tack  –Guy Tack  – Philip De Backer  –Philip De Backer  –Philip De Backer  –Steven De Wilde –  Steven De Wilde –  Cathy Ruy� chaert  –  Cathy Ruy� chaert  –  
Commercieel Medewerker 

Cathy Ruy� chaert  –  
Commercieel Medewerker 

Cathy Ruy� chaert  –  Cathy Ruy� chaert  –  

“Bij Deschacht had ik meteen een 
goed gevoel omdat zij bereid waren 
om naar een oplossing te zoeken.”
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In de sp� light 
Guy Tack

Tielen Group wikkelt 
mineralen in Deschacht-folies

  Tielen Group uit Dessel biedt een breed dienstenpakket in de transport- en 
mineralensector. Voor de verpakking van hun kwaliteitsmineralen zijn dagelijks 
drie verpakkingslijnen actief. De zakken met grondstoffen worden op palletten 
geplaatst en omwikkeld met folies van Deschacht. “De stretchwikkelfolie is 
licht maar bijzonder stevig. Ideaal om onze palletten stevig te verpakken”, gaat 
Michel Geurts, salesmanager  bij Tielen Group, van start.

Tavi Tielen staat als derde generatie vandaag 

aan het roer van familiebedrijf Tielen 

Group. Het bedrijf biedt een combinatie 

van diensten. Enerzijds zijn er de 

transportoplossingen op de weg en over het 

water, op bedrijfsterreinen en in magazijnen. 

Anderzijds verwerken ze grondstoffen 

en mineralen en leveren ze alles voor de 

aanleg van sport- en tennisvelden. Om de 

verpakking van hun cementzakken  te 

omwikkelen doen ze sinds kort een beroep 

op de folies van Deschacht. Michel Geurts: 

“We hebben de folies van Deschacht leren 

kennen op de vakbeurs Empack 2012. De 

kwaliteit van hun producten kon ons snel 

overtuigen om een bestelling voor folies te 

plaatsen.”

Stretchwikkelfolie voor droge lijn

Tielen Group heeft drie verpakkingslijnen 

voor mineralen zoals zand, grind en kwarts. 

Voor de droge lijn waarbij cement in zakken 

wordt verpakt, gebruiken ze sinds enkele 

maanden de wikkelfolies van Deschacht. 

Michel Geurts: “Onze verpakkingslijnen 

hebben een capaciteit van 90 ton per uur. 

Daarbij worden de grondstoffen in zakken 

van 15, 25, 40 of 50 kg verpakt. De droge 

grondstoffen worden vacuüm verpakt en 

nadien omwikkeld met folie. Concreet gaat 

het om stretchwikkelfolie en topvelfolie. 

Die eerste wordt gebruikt om de palletten 

met cementzakken stevig te omwikkelen. 

Zo zijn we zeker dat de zakken goed op 

hun plaats blijven tijdens het transport. 

De topvelfolie dient om de bovenkant 

van de palletten te beschermen zodat de 

klanten een proper pallet ontvangen.” De 

transport- en mineralendivisie van Tielen 

Group vullen elkaar aan. Dat verhoogt de 

productiesnelheid waardoor ze snel en 

stipt doorheen Europa kunnen leveren. 

Het wagenpark van Tielen Group telt 

vandaag maar liefst 85 vrachtwagens. Over 

de samenwerking met Deschacht is het 

bedrijf unaniem positief. Michel Geurts: 

“Als leverancier zijn ze steeds heel stipt en 

hun prijzen zijn marktconform. Ook over 

onze ervaringen met hun producten zijn we 

uiterst tevreden. Hun eerste professionele 

en positieve indruk tijdens Empack wordt 

keer op keer bevestigd.”

Guy Tack is een van de nieuwe collega’s bij Deschacht. Sinds maart dit 
jaar leidt hij als dispatcher in het fi liaal in Oostakker alle leveringen in 
goede banen. “Stipte en snelle leveringen zijn mijn dagelijkse drijfveer, 
Deschacht laat zijn klanten niet wachten.”

Dispatching omvat de organisatie en 

controle van het goederenvervoer: de 

dagelijkse leveringen van en bij Deschacht. 

Guy Tack: “Als dispatcher ben ik een 

centrale fi guur binnen de fi rma. Op 

basis van alle orders van de verschillende 

afdelingen – binnendienst, buitendienst en 

de fi lialen – stel ik een planning op voor onze 

chauffeurs.” Deschacht maakt van snelle 

en stipte leveringen een prioriteit. Voor 

Guy is het dus een kwestie om de planning 

steeds zo effi ciënt mogelijk te organiseren, 

rekening houdend met diverse factoren als 

laadruimte, laadvolume en levertijd. “Mijn 

takenpakket is heel breed. Het gaat van 

magazijniers aansturen en contact houden 

met de verschillende binnendiensten over 

het inschatten van de te vervoeren volumes 

tot het coördineren van de chauffeurs. Het 

uiteindelijke doel is steeds alle leveringen 

tijdig bij de klant krijgen zonder fouten of 

stockbreuken.” 

Codewoord communicatie  

Als dispatcher sta je met verschillende 

doelgroepen in contact. Dat vraagt ook 

telkens om een andere aanpak. “Als ik 

iemand aan de lijn heb die op een werf zit 

en dringend materialen nodig heeft, dan is 

er geen tijd te verliezen. Snel overleggen, 

nadenken en handelen is de boodschap. 

Het gebeurt regelmatig dat er om vier 

’s namiddags een order binnenkomt dat de 

volgende ochtend moet geleverd worden. 

Met particulieren en bouwhandelaren heb 

je meestal meer tijd om een levering te 

plannen.” Guy ervaart zijn job als intensief, 

afwisselend en boeiend. Er komen veel 

aspecten bij kijken. “Het is belangrijk om 

heel stressbestendig te zijn, nooit je kalmte 

te verliezen. Inlevingsvermogen is ook 

essentieel. Aanvoelen wat de klant nodig 

heeft. Toch moet je assertief blijven, men kan 

geen onmogelijke dingen van je verwachten 

en dat moet je kunnen verantwoorden. 

Vaak is het een kwestie van in een korte 

tijdspanne een oplossing te vinden die voor 

alle partijen werkt. En uiteraard moet je 

ook een goede geografi sche kennis hebben. 

Je kan een vrachtwagen niet om 8 uur laten 

leveren in Brussel en een uurtje later in 

Oostende.”

Synergieën uitbouwen

Hoewel Guy nog maar enkele maanden bij 

Deschacht aan de slag is, kent hij het vak 

als geen ander. In het verleden heeft hij 

altijd als planner of dispatcher in diverse 

distributieomgevingen gewerkt. Over de 

sfeer bij Deschacht is hij heel enthousiast: 

“Er heerst een echte no-nonsense mentali-

teit. We werken allemaal hard, maar er is 

zeker ruimte om eens onnozel te doen en 

te lachen. En als er al eens iets fout gaat, 

dan lachen we groen”, lacht hij. Guy kijkt 

dan ook uit naar zijn verdere carrière bij 

Deschacht. “Uiteraard wil ik me in de eer-

ste plaats goed inwerken en het bedrijf door 

en door leren kennen. Maar ik streef ook 

naar een voortdurende verbetering van het 

geleverde werk. Waar mogelijk kijk ik dus 

uit om synergieën te ontwikkelen zodat de 

leveringen in de toekomst alleen maar vlot-

ter gaan verlopen.”

“Het is vaak een kwestie van in 
een korte tijdspanne een oplossing 

te vinden die voor alle partijen 
werkt.”

“De eerste professionele en 
positieve indruk van Deschacht 
tijdens Empack wordt keer op 

keer bevestigd.”

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

Michel Geurts, 
sal� manager 

Meer informatie over onze folies? 
Contacteer de divisie Folies via 
09 355 74 54 of linsay.koyen@deschacht.eu.

Tielen Group
•	 ervaring: ruim 40 jaar
•	 locatie: Dessel en Mol
•	 kernactiviteit: mengen, breken, zeven, 

drogen en verpakken van mineralen
•	 klanten: bouwhandelaren, 

betonindustrie, steenfabrieken
•	 actieradius: Europa

www.deschacht.eu
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Injextru kiest voor de troeven van PP-Ribwall
  Het gerenommeerde Tieltse bedrijf Injextru, specialist in kunststofprofielen, breidde onlangs zijn bedrijfsterrein uit met een opslagloods. GLK Grondwerken stond 

in voor alle grond- en rioleringswerken en het aanleggen van de omgeving. Als trouwe leverancier van GLK mocht Deschacht ook dit keer alle rioleringsmaterialen 
leveren. Daarbij was een glansrol weggelegd voor PP-Ribwall.

In 2000 betrok Injextru het indrukwekkende 

bedrijfsgebouw langs de verbindingsweg 

tussen Tielt en Deinze. Zes jaar later werd de 

bedrijfsoppervlakte maar liefst verdubbeld met 

de indiensttreding van de nieuw aangebouwde 

productieruimtes en vorig jaar werd het complex 

opnieuw uitgebreid met een opslagloods. Het 

mag duidelijk zijn dat de zaken goed gaan bij 

Injextru. Voor de opslagloods kreeg GLK uit 

Kruishoutem de opdracht tot het afgraven en 

nivelleren van het terrein, de riolering van 

het gebouw en de aanpalende parking, en het 

aanleggen van de omgeving. 

Geert Lippens van GLK: “Deschacht is veel 

meer dan een leverancier. We zijn al jaren 

klant en keer op keer kunnen ze ons snel 

helpen bij technische vragen. Ze zoeken mee 

naar oplossingen zonder daarbij het financiële 

aspect uit het oog te verliezen.” 

Volledig rioleringssysteem

Voor het project in Tielt deed GLK een beroep 

op de studiedienst van Deschacht. Samen met 

de binnendienst Riolering en Afvoer werden 

meerdere voorstellen voor de klant uitgewerkt 

en in overleg koos men voor PP-Ribwall buizen. 

Deze afvoerbuizen in polypropyleen (PP) zijn 

immers uitermate geschikt voor de buffering en 

het transport van regen- en afvalwater. De PP-

Ribwallbuizen diameter 800 werden gebruikt 

om een ondergrondse buffering te construeren. 

Daarnaast leverde Deschacht ook alle PVC/PE 

rioleringsstukken.

Aangename professionele  
contacten

Geert Lippens: “Deschacht staat garant voor 

een vlotte service en flexibele leveringen. 

GLK Grondwerken is al meerdere jaren klant 

bij Deschacht, we plaatsen wekelijks diverse 

bestellingen. Het leuke aan Deschacht zijn 

de professionele contacten. Onze prijsvragen 

worden snel beantwoord met een correcte offerte 

en de nodige technische uitleg en fiches. Ook dit 

keer kregen we voor de handling en plaatsing van 

de PP-Ribwallbuizen nuttige tips op de werf.”

Matco verhoogt efficiëntie en stopt rugklachten 
voor Parys Printing

  De website van Parys Printing liegt er niet om: “Permanente innovatie in de nieuwste technieken staat garant voor een performante kwaliteit.” Het hoeft dus 
niet te verbazen dat deze Gentse drukkerij onlangs een Matco-palletwikkelmachine aankocht bij Deschacht. Een verhoogde efficiëntie en geen rugklachten meer 
is de conclusie na slechts enkele weken Matco te hebben gebruikt.

“Als je weet dat wij gemiddeld 15 à 20 

palletten drukwerk per dag inwikkelen, 

dan is het niet meer dan logisch dat we een 

Matco-palletwikkelmachine aankochten.” 

Medezaakvoerster Claudine Parys is erg te 

spreken over hun nieuwe aanwinst. Haar man 

en zaakvoerder van de drukkerij, Ignace Parys, 

ontdekte de machine twee jaar geleden al op een 

beurs, maar besliste pas tot aankopen na een 

advertentie in de nieuwsbrief van Deschacht. 

Claudine Parys: “Toen we zagen dat deze 

machine bij een betrouwbare firma kon worden 

aangekocht, hebben we contact genomen met 

de commerciële dienst van Deschacht. De 

aankoopvoorwaarden waren heel interessant: 

een week proefperiode en een aantrekkelijke 

prijs als we de machine daarna aankochten.” 

Complexe levering, 
vlotte service

Parys Printing koos voor de Matco A400, een 

topper op het gebied van palletten wikkelen. 

Deze palletwikkelaar wordt standaard geleverd 

met Easy Folie Invoer (EFI) met aangedreven 

folie voorreksysteem en laat de keuze tussen 

een lage of hoge folierek. Claudine Parys: “Eind 

maart is de Matco-palletwikkelmachine bij ons 

geleverd. Aanvankelijk bleek het niet evident 

om de machine binnen te krijgen. De openingen 

onderaan het toestel waren te smal voor onze 

heftruck en standaard handtranspalletten. 

Deschacht is speciaal met een gepaste heftruck 

teruggekomen. Toen het toestel kon worden 

binnengereden, kwamen we tot de vaststelling 

dat het rechtopstaande deel ongeveer 20 cm 

te hoog was om door onze toegangspoort te 

kunnen. Enkele telefoontjes later bleek ook dat 

geen probleem, want de machine was hierop 

voorzien. Onderaan kunnen enkele steunbouten 

losgemaakt worden zodat het rechtopstaande 

deel naar voren kantelt. De rest van de installatie 

verliep snel en eenvoudig. De chauffeur van 

Deschacht heeft ons ook met plezier geholpen 

tot de machine gebruiksklaar was.”

 Matco scoort

Om Parys Printing meteen goed van start 

te laten gaan, kwam een Matco-instructeur 

van de hoofdzetel in Nederland voor uitleg 

en een demonstratie. Er werd ook een 

schuine oprijplaat voor een handtranspallet 

meegeleverd. Die sluit perfect aan op de Matco 

A400 zodat de palletten er gemakkelijk kunnen 

worden opgereden. Het duurde niet lang of 

iedereen kon vlot overweg met de nieuwe 

aanwist. Claudine Parys: “Onze ervaringen met 

de Matco-palletwikkelmachine zijn unaniem 

positief. Voorheen was het voor onze mensen 

niet altijd evident om het transport van de 

palletten op tijd klaar te krijgen. Bovendien 

hadden sommigen last van rugklachten of 

misselijkheid bij het inbinden ervan. Met de 

komst van Matco behoren die zaken tot het 

verleden. Wie klaar is met een pallet rijdt 

die op het toestel en start de machine. Er 

hoeft niemand bij te blijven staan tijdens het 

wikkelen. Nadien wordt de pallet door de 

persoon van de logistiek er terug afgereden en 

op zijn plaats gezet. Het mag duidelijk zijn dat 

deze machine onze werkefficiëntie aanzienlijk 

heeft verhoogd. Van bij het begin was het 

voor ons duidelijk dat de Matco A400 na de 

proefperiode mocht blijven.” Parys Printing 

bestelt ook zijn folies voor de palletwikkelaar 

bij Deschacht aangezien de geleverde kwaliteit 

perfect aan de verwachtingen voldoet. 

Meer info over Matco en onze folies? 
Contacteer de divisie Folies via  
linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 494 950.

Parys Printing
•	 ervaring: ruim 50 jaar 
•	 locatie: Evergem
•	 kernactiviteit: integraal drukwerk
•	 klanten: particulieren, bedrijven
•	 team: 20 medewerkers

Matco palletwikkelmachine – 
Type A400
•	 max. 25 pallets per uur
•	 eenvoudige besturing
•	 aangedreven voorrek max. 300%
•	 plug & play
•	 24/7 eigen servicedienst

Ignace Parys, zaakvoerder

Wie is GLK Grondwerken?
•	 opgericht in 1997
•	 locatie: Kruishoutem
•	 kernactiviteit: uitvoeren van grond- en 

afbraakwerken in de breedste zin van 
het woord

•	 werkterrein: West- en Oost-Vlaanderen 
•	 klanten: B2B, bouwpromotoren, 

openbare besturen en particulieren
•	 aantal medewerkers: 26

Korte kennismaking met 
Injextru
•	 opgericht in 1947
•	 locatie: Tielt
•	 kernactiviteit: dé specialist in maatwerk 

voor kunststofprofielen
•	 uniek: alles gebeurt in eigen huis. Van 

design tot afwerking, van testfase tot 
industriële productie.

•	 aantal medewerkers: 100

Meer info? 
Contacteer onze divisie Riolering en Afvoer via 
�lip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

“Deschacht is veel meer dan een 
leverancier. Ook dit keer kregen we 

zeer nuttige tips op de werf!”

“Het was van bij het begin 
duidelijk dat de Matco A400 na de 

proefperiode mocht blijven.”
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Van Der Kinderen 
enthousiast over Ursa-
isolatie van Deschacht
Om de diensten van vzw Koningin Fabioladorp te optimaliseren worden 
twee nieuwe gebouwen opgetrokken met individuele wooneenheden voor 
autistische volwassenen. Bouwbedrijf Van Der Kinderen staat in voor de 
realisatie van het Drakenhof in Deurne en het Tirolerhof in Borsbeek. Deze 
gevestigde waarde in de bouwwereld sprak Deschacht aan voor de levering 
van thermische isolatie.

Dorp Nr. 2 – Koningin Fabiola vzw is een 

pluralistisch netwerk van organisaties dat 

aangepaste ondersteuning en tewerkstelling 

biedt aan personen met een handicap. Om 

hun voorzieningen uit te bouwen, komen er 

twee nieuwe complexen met 50 individuele 

wooneenheden voor autistische  volwassenen. 

Het Drakenhof en Tirolerhof worden volledig 

afgestemd op de toekomstige bewoners, 

zodat zij in optimale omstandigheden 

kunnen functioneren en alles is afgestemd 

op hun noden en behoeften. Een perfecte 

isolatie maakt hier deel van uit. Mensen 

met autisme zijn immers heel gevoelig voor 

auditieve prikkels van buitenaf wat een 

goede akoestische isolatie cruciaal maakt. 

Bouwfi rma Van Der Kinderen werkte in 

het verleden al samen met Deschacht voor 

kleinere projecten. De levering van om en 

bij de 5000 m² thermische isolatie van Ursa 

is de eerste grote samenwerking tussen Van 

Der Kinderen en Deschacht. Tim Van de 

Velde, werfl eider: “In het verleden werkten 

we al occasioneel met de fi rma Deschacht. 

Voor dit project deden we een prijsvraag bij 

verschillende leveranciers. Deschacht heeft 

ons overtuigd met een uitstekende prijs-

kwaliteitsverhouding.

Gevel- en akoestische isolatie

Het Drakenhof en het Tirolerhof hebben een 

unieke uitstraling. Er werd gekozen voor een 

niet-alledaagse architectuur wat resulteert in 

een bijzondere vormgeving, zowel binnenin 

als aan de buitenzijde. Hiermee wou men 

ruimte, licht en openheid creëren zodat 

het typische rusthuis- of ziekenhuisgevoel 

ver te zoeken is. De gevels worden volledig 

geïsoleerd met de thermische isolatie 

Ursatec Facade in glaswol. Deze vrij zachte 

isolatieplaten zijn ideaal aangezien de 

muuropbouw uit houten regelwerk bestaat 

en de platen zich dus fl exibel laten plaatsen. 

De wanden tussen de wooneenheden krijgen 

een akoestische isolatie van minerale wol van 

Ursa Walltec. De akoestische scheiding wordt 

opgetrokken van in de kelder tot  bovenaan 

de dakopstanden. Tim Van de Velde: “Onze 

ervaringen met de producten waren over de 

grote lijn uiterst positief. Af en toe wijken 

de Ursa-producten eens af volgens dikte en 

afwerking, maar Deschacht zorgt dan meteen 

voor een vlotte rechtzetting.”

Deschacht denkt mee

“Deschacht is veel meer dan een leverancier. 

Naast een snelle en correcte service, perfecte 

timing en goede dienst na verkoop, denken 

ze ook met ons mee. Voor dit project worden 

de materialen rechtstreeks op de werf 

geleverd door de fabrikant. Toen we in het 

voorjaar een levering van isolatiematerialen 

verwachtten, geraakte de grote vrachtwagen 

van de fabrikant de werf niet op door de 

grote hoeveelheden sneeuw. Deschacht heeft 

alle materialen meteen laten leveren in hun 

magazijn, laadde alles over naar kleinere 

vrachtwagens en zorgde voor een perfecte 

levering op de werf. Als dat geen service is!”, 

aldus zaakvoerder Kris Claessens. Van Der 

Kinderen is alvast overtuigd en bevestigt ook 

in de toekomst opnieuw voor Deschacht te 

kiezen. Tim Van de Velde: “In de toekomst 

wil ik voor rioleringswerken zeker ook 

gebruik gaan maken van de studiedienst van 

Deschacht.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nu ook grasdallen ‘Trudidal’ met hoogte 7 cm
Grasdallen van Trudidal behoren tot de topproducten uit het gamma van Deschacht. Tot nu toe waren de kunststofplaten in de afmetingen 500 x 500 x 38 
mm en 500 x 500 x 50 mm verkrijgbaar. Rond de zomermaanden vervolledigen we ons aanbod met grasdallen van 500 x 500 x 70 mm. Een hoogte met een 
enorme meerwaarde in gebruik.

Trudidal-grasdallen zijn modulair en 

eenvoudig te plaatsen. Ze zorgen voor een 

effi ciënte infi ltratie van wegstromend en 

overtollig hemelwater en vormen de ideale 

oplossing voor gras- en grindversteviging. 

De grasdallen bestaan uit een kunststofplaat 

die wordt opgevuld met gras of een natuurlijk 

aggregaat en zijn uiterst geschikt voor de 

aanleg en stabilisatie van parkings, bermen, 

oevers enz. Deschacht beschikt voor deze 

grasdallen over het certifi caat COPRO 674/28. 

Dat gerenommeerde keurmerk is verplicht bij 

alle openbare aanbestedingen met grasdallen 

en biedt bouwheren een betrouwbare 

kwaliteitsgarantie. 

Compleet gamma grasdallen

Vanaf de zomermaanden vult Deschacht 

z’n gamma aan met grasdallen van 500 x 

500 x 70 mm. In de eerste plaats betekent 

dat dat u bij Deschacht nu het complete 

aanbod van grasdallen in alle mogelijke 

afmetingen vindt. De hoogte van 7 cm is 

een enorme meerwaarde voor het gamma. 

Dirk Stuyven, commercieel medewerker 

Riolering & Afvoer bij Deschacht: “De 

grasdallen krijgen meer grondvulling wat 

ervoor zorgt dat het gras beter kan wortelen. 

De kunststofplaten zijn ook bijzonder sterk: 

ze voldoen aan alle technische voorschriften 

beschreven in PTV 828 en dit voor de 

zwaarste belastingsklasse. Het materiaal, 

de afmetingen en de mechanische- en 

vormkenmerken beantwoorden aan alle 

professionele normen.” 

Bouwbedrijf 
Van Der Kinderen
•	 oprichting: 1898 
•	 locatie: Bazel
•	 kernactiviteit: bouwbedrijf in 

algemene aannemingen, nieuwbouw 
en renovatie, ruwbouw en afwerking

•	 klanten: bedrijven,  particulieren en 
overheid

•	 actieradius: Vlaams gewest en Brussel  
nationaal

•	 Erkenning :  klasse D5, VCA** 
certifi catie

Ursa
Ursa is een van de leiders in de 
Europese isolatiemarkt. Hun 
producten – glaswol, geëxtrudeerd 
polystyreen en folies – dekken alle 
toepassingen op het vlak van warmte- 
en geluidsisolatie en zijn geschikt 
voor structuurbouw, burgerbouw, 
technische isolatie, plafonds, muren 
of vloeren. 

Ursa Geo
Ursa Geo garandeert een aangenaam 
binnenklimaat. De uitstekende 
isolerende eigenschappen van 
minerale vezels slaan warmte op daar 
waar dat nodig is. Ursa Geo weert 
ook storende geluiden en vermindert 
als klasse A-isolatiemateriaal het 
brandrisico aanzienlijk. 

Ursa XPS®

De harde platen van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim hebben optimale 
bouwfysische eigenschappen en 
zijn makkelijk te verwerken in alle 
weersomstandigheden. Dankzij de 
gesloten celstructuur is Ursa XPS® 
perfect warmte-isolerend. Het neemt 
bovendien weinig water op en is erg 
drukvast.

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

De troeven van
Trudidal-grasdallen:
•	 modulair systeem: eenvoudig te 

plaatsen en combineren
•	 hoge belastbaarheid: geschikt voor 

zwaarste gebruiksklasse A (wegberm, 
intensieve belasting)

•	 duurzaam materiaal: 100% 
gerecycleerd polyethyleen (HDPE)

•	 lange levensduur
•	 laag gewicht per m²
•	 uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
•	 uv-bestendig
•	 hoge treksterkte van de verbindingen
•	 leverbaar met markeerdoppen

Meer info? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie 
via 09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu.

Tim Van de Velde

www.deschacht.eu

 5 



De hoofdzetel van Deschacht bevindt zich 

sinds jaar en dag in Oostakker. De bedrijfssite 

omvat burelen en een magazijn met bijhorende 

toonzaal. Team in de kijker dit keer is het 

tweekoppige verkoopsteam van Deschacht 

Oostakker: Véronique Hendrikx, kortweg 

Nicky, en Isabelle Meyskens, beide commercieel 

medewerker voor de toonzaal. Nicky: “Mijn 

carrière bij Deschacht begon in het jaar 2000, 

maar pas sinds de overname in 2005 kwam 

de showroom erbij. Ik heb de toonzaal mee 

helpen uitbouwen en vier jaar later kreeg ik 

versterking van mijn fi jne collega Isabelle. De 

samenwerking loopt heel vlot, we zijn sterk op 

elkaar ingespeeld wat ook belangrijk is want we 

zijn maar met zijn tweetjes. Het geheim van onze 

goede verstandhouding is praten en luisteren.” 

Gefocust, maar ongedwongen 

De verkoop komt steeds op de eerste plaats, 

maar de sfeer in het verkoopsteam is over 

het algemeen ongedwongen en ontspannen. 

Dat bevordert ook de werkprestatie. De 

twee collega’s ervaren de werkdruk als 

‘positief hoog’. Nicky: “Het is een algemene 

tendens dat de klanten steeds veeleisender 

worden, maar dankzij onze opleidingen 

en commercieel inzicht vormt dat geen 

probleem.” De vernieuwingen in het fi liaal in 

Oostakker gingen onlangs van start. Nicky en 

Isabelle zijn alvast laaiend enthousiast over 

de nakende metamorfose: “We kunnen niet 

wachten tot de nieuwe toonzaal er is. Het zal 

een sterke verbetering van de werkkwaliteit 

en het comfort voor de klanten betekenen.” 

De dames sluiten af met een leuke anekdote: 

“Op secretaressedag kregen we niet enkel van 

onze baas, Jo Verfaellie, een boeket bloemen 

maar ook van onze klanten. Dat is voor ons de 

mooiste bevestiging dat we goed bezig zijn.” Isabelle M� skens en Nicky Hendrikx

commercieel medewerkers

Unilin-dakelementen van Deschacht houden sociale 
woningen warm

  Het Kempisch Tehuis laat de daken van 44 sociale woningen in de wijk Lommel 11 renoveren. De complete realisatie van de dakwerken gebeurt door Zolderse 
Dakprojecten uit Lummen. Zij rekenen op hun beurt op Deschacht voor de levering van isolerende dakelementen van Unilin. “Makkelijk te plaatsen, goede 
isolatiewaarde en op maat geleverd.” Werfl eider Gert Dehaen is alvast gewonnen voor Unipur. 

Dakisolatie is vandaag de dag een must. 

Om de energiezuinigheid van een woning 

te garanderen, is het isoleren van het dak 

een van de belangrijkste stappen in de juiste 

richting. Ook het Kempisch Tehuis, een sociale 

woonmaatschappij uit Houthalen-Helchteren, 

beseft het belang van goede dakisolatie ten volle. 

Zo helpen ze immers de energierekeningen 

van hun huurders te verminderen. Zolderse 

Dakprojecten uit Lummen is een ervaren 

dakspecialist met meer dan 30 jaar op de 

teller. Ze bogen op talloze kwaliteitsprojecten 

en een indrukwekkende lijst van realisaties, 

zowel voor particulieren en bedrijven als 

voor openbare aanbestedingen. Gert Dehaen, 

werfl eider: “Onze vroegere positieve ervaringen 

met Deschacht deden ons ook dit keer voor hen 

kiezen. De bestelling voor het Kempisch Tehuis 

omvat Unipur-isolatieplaten van Unilin voor de 

in totaal 44 daken.”

Kwalitatieve isolerende 
dakelementen

De renovatie van de daken ging eind 2012 van 

start en zal ongeveer een jaar duren. De keuze 

voor dakelementen van Unilin was snel gemaakt. 

Gert Dehaen: “De Unipur-isolatieplaten lenen 

zich perfect voor een snelle en effi ciënte isolatie 

van daken. Ze worden op maat geleverd, dus 

verzagingen ter plaatse hoeven niet meer. Door 

hun slanke volume nemen de platen niet veel 

ruimte in beslag, weliswaar met de garantie 

van een goede isolatie (tot en met een U-waarde 

van 0,18 W/m²K).” De eerste vier daken zijn 

ondertussen afgewerkt en alle werken zijn vlot 

verlopen. Ook over de service van Unilin is 

Gert Dehaen bijzonder tevreden: “Unilin levert 

de dakelementen rechtstreeks op de werf en 

zelfs toen het in het voorjaar hevig gesneeuwd 

had en de wegen waren dichtgesneeuwd, werd 

alles perfect op tijd geleverd.”

Deschacht, een woord is een 
woord

Zolderse Dakprojecten werkte in het verleden 

al vaak samen met Deschacht. Vooral voor de 

levering van veluxen werd regelmatig een beroep 

gedaan op de diensten van de bouwleverancier. 

Gert Dehaen: “de communicatie met onze 

contactpersoon bij Deschacht, loopt bijzonder 

vlot. We hebben een goede verstandhouding, 

met weinig woorden weet hij precies wat we 

nodig hebben. En een woord is een woord, als 

er om 11u een bestelling wordt geleverd, dan 

krijgen we precies wat we bestelden op het 

door hen beloofde tijdstip. We zijn dus uiterst 

tevreden en het spreekt voor zich dat er in de 

toekomst bestellingen hun richting blijven 

uitgaan.”

Gert Dehaen

Zolderse Dakprojecten
•	 ervaring: ruim 30 jaar 
•	 locatie: Lummen
•	 kernactiviteit: daken voor nieuwbouw

en renovatie
•	 klanten: particulieren, bedrijven, 

overheid
•	 actieradius: nationaal

Unipur-dakelementen,
isolatie met meerwaarde

•	 isolatie tot en met een U-waarde van 

0,18 W/m²K

•	 grote overspanningen mogelijk 

•	 gemakkelijke bevestiging van panlatten 

op de 3 of 4 houten kepers

•	 milieuvriendelijk elementen door 

toepassing van 100% CFK-vrije PU

•	 op maat geleverd en makkelijk 

verzaagbaar bij moeilijke dakvormen

•	 goede geluidswerende eigenschappen 

dankzij de plaatdiktes van 12 tot 44 mm

•	 brandwerende dakelementen RF30 

en RF60 met beproevingsrapport 

beschikbaar

Team in de kijkerTeam in de kijker

“Bij Deschacht is een woord een 
woord. Als er om 11u zal geleverd 

worden, dan is dat zo.”

Meer informatie over Unipur van Unilin? 
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu.

6 



Perfect zink solderen dankzij 
Nedzink en Deschacht 

  Kwaliteitsmaterialen leveren is één zaak, het correcte gebruik ervan een 
andere. Daarom engageert Deschacht zich niet alleen als leverancier van 
materialen, we ondersteunen onze klanten ook met technische knowhow. 
Daarom organiseerden we in het voorjaar een gratis cursus zink solderen. Een 
must voor wie professioneel met zink werkt! 

Nedzink en Deschacht sloegen de handen 

in elkaar en organiseerden een leerrijke 

workshop zink solderen. In het Deschacht-

filiaal in Aartselaar werd tijdens vier avonden 

van telkens vier uur alles getoond wat je moet 

weten bij het solderen van zink. De workshop 

stond onder de professionele begeleiding van 

Guy De Smedt, technisch adviseur bij Nedzink.

Praktijk voorop

De workshop richtte zich tot beginnende maar 

ook ervaren dak- en schrijnwerkers. Een korte 

theoretische inleiding werd gevolgd door 

veel praktijk zodat de aanwezigen nadien het 

solderen perfect beheersten. Van vlak en hellend 

solderen tot dak- en hanggoten solderen, alle 

basistechnieken kwamen aan bod. 

Wegens succes verlengd

De cursus zink solderen ging eerst door in 

ons filiaal in Rijkevorsel. Het grote succes en 

enthousiasme van de deelnemers overtuigden 

ons om de workshop ook in Aartselaar te 

organiseren. Ook hier waren de plaatsen al snel 

gereserveerd. Door de praktijkgerichte aanpak 

is het aantal deelnemers helaas beperkt tot 

tien. Bent u ook geïnteresseerd? Stuur dan uw 

naam, bedrijf en met hoeveel personen u wenst 

aanwezig te zijn naar marketing@ deschacht.eu. 

Dan houden wij u op de hoogte van volgende 

cursussen.

Deschacht nu ook gecertificeerd 
met BENOR-merk voor 
PP-Ribwall IT-riool

 Diverse producten van Deschacht droegen al een BENOR-merk. 
Sinds kort maakt ook de PP-Ribwall IT-riool daar deel van uit. Het 
infiltratiesysteem is ontwikkeld om regenwater terug te voeren in de grond 
en kan omwikkeld worden met geotextiel. De ribbelstructuur van de buis 
in combinatie met geotextiel aan de buitenzijde heeft tal van voordelen: 
groot infiltratieoppervlak, lange levensduur en minimaal onderhoud. Het 
BENOR-merk is dé referentie voor kwaliteitsproducten die voldoen aan 
de vereiste prestatienormen.

PP-Ribwall IT-riool draagt 
BENOR-merk

De geribbelde infiltratiebuis is dubbelwandig 

met gladde binnenwand en kan op diverse 

manieren geperforeerd worden om zo aan 

de gestelde eisen te voldoen. De functies 

van de buis lopen uiteen: infiltreren, 

transporteren, bufferen, draineren en 

indien nodig irrigeren. De buitenwand 

is bewust geribbeld om zo een nog groter 

oppervlak te creëren voor infiltratie. De buis 

is al dan niet voorzien van een geotextiel 

dat het meeste vuil tegengaat en zo de 

kans op verstopping reduceert. PP-Ribwall 

IT-riool is conform T42-115 sterkteklasse 

SN8 en draagt een voorgemonteerde 

afdichtingsring. Het BENOR-merk geeft aan 

dat PP-Ribwall IT-riool in overeenstemming 

is met een Belgische norm (NBN). De NBN-

normen worden aanzien als “regels van 

goed vakmanschap” en garanderen dat de 

producten in kwestie gebruiksgeschikt zijn 

in hun toepassingdomein van de bouw.

Deschacht, vergunninghouder 
van het BENOR-merk

De vergunning tot gebruik van het BENOR-

merk voor een bouwproduct is gebaseerd 

op productcertificatie. Dat betekent dat 

Deschacht als vergunninghouder van het 

BENOR-merk de overeenstemming van zijn 

product met de norm te allen tijde waarborgt 

op basis van een productiecontrole in de 

fabriek (industriële zelfcontrole). Daarnaast 

is er periodieke externe controle door 

de instelling die bevestigt dat de door 

de fabrikant verstrekte verklaring van 

overeenstemming gewettigd is. 

Meer info over PP-Ribwall IT-riool? 
Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via 
�lip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

Deschacht sponsort kunstproject 
met 20 km buizen

  De wereldberoemde fotograaf/kunstenaar Wim Tellier stelt binnenkort een 
unieke kunstinstallatie voor. We Drift speelt zich eenmalig af op de Schelde 
en zal een totale oppervlakte van 1 miljoen m² innemen, meteen de grootste 
kunstinstallatie ooit. Deschacht sponsort het project met 4000 buizen, in totaal 
zo’n 20 kilometer.

De Vlaamse Wim Tellier werd de voorbije jaren wereldberoemd met enkele indrukwekkende 

kunstprojecten. Zo was er in 2006 de 600 m² tellende blow-up foto van z’n zoontje op de Antwerpse 

Grote Markt, die ook in diverse wereldsteden werd tentoongesteld. De eerste kunstinstallatie op 

Antarctica in 2009 was eveneens zijn werk, met foto’s van 800 m² op een sneeuw- en ijsvlakte van 

30.000 m². Dit jaar serveert hij zijn thuisstad Antwerpen een kunstwerk van formaat, letterlijk en 

figuurlijk. We Drift is Telliers meest originele en gedurfde installatie ooit en staat op een bijzonder 

interpellerende manier symbool voor de kwetsbaarheid van onze planeet en van de mensen die 

haar bevolken. Net als zijn andere kunstwerken wordt het een baanbrekende fotocollage die ons 

confronteert met onze eigen nietigheid. De kunstinstallatie vindt eenmalig plaats op zondag 2 juni 

2013, van 10.00 tot 15.00 uur op de Schelde voor de Antwerpse Rede.

Deschacht-buizen worden kunstwerk

De We Drift-installatie bestaat uit 1000 vlotten van 16 m² elk. Voor elk vlot is één persoon 

gefotografeerd en die foto wordt gemonteerd op een patchwork van een landschapsfoto. Wim maakte 

1000 portretten van 1000 verschillende mensen die uit hun vertrouwde omgeving zijn gerukt. 

De diversiteit van de gefotografeerde personen is enorm. De constructie van de kunstinstallatie 

belooft geen koud kunstje te worden. Voor de begeleiding van de 1000 vlotten zijn maar liefst 

250 medewerkers, 150 Zodiacs en 10 motorboten nodig. In de totale constructie zit 50 km touw 

verwerkt en voor de constructie van 

de vlotten is een totaal van 20 km 

buizen nodig. Hier komt Deschacht 

op de proppen. Wij sponsorden de 

kunstenaar met maar liefst 4000 

buizen. Om dit grootschalige project 

mogelijk te maken werd namelijk 

een uniek platform gecreëerd 

van talrijke topondernemers en 

kunstverzamelaars. Dankzij hen 

krijgt een project van dit formaat een 

kans en blijft het een puur artistiek 

gegeven. Al het gebruikte materiaal 

wordt na de We Drift-exposities 

gerecycleerd.

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

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

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

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

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

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

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

bouw project partner
Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Wij staan klaar om samen te werken.

Superfleece overtuigt 
schrijnwerken René 
Huybrechts bvba

  Voor een privéwoning in Ekeren koos René Huybrechts bvba om de nieuwe 
onderdakfolie Superfleece toe te passen. Er zijn diverse soorten onderdaken, 
maar met de strengere EPB-reglementering is het essentieel om de juiste 
materialen voor de juiste toepassing te gebruiken. “Deschacht stelde onlangs 
Superfleece voor en aangezien dat voldeed aan de vereiste normen heb ik het 
vol verwachting besteld”, steekt René Huybrechts van wal.

René Huybrechts bvba uit Brecht is een gespeci-

aliseerd en ervaren schrijnwerkersbedrijf. Bij de 

keuze voor materialen gaat de voorkeur steeds 

uit naar kwalitatieve en duurzame producten. 

Na jaren als trouwe klant bij VGM Rijkevorsel 

was René Huybrechts dan ook benieuwd naar 

de diensten van Deschacht die VGM in 2011 

overnam. “Sinds de overname is het aanbod 

sterk uitgebreid en dat zal alleen maar verbete-

ren als Deschacht Rijkevorsel binnenkort naar 

een grotere vestiging in Hoogstraten verhuist”, 

weet René Huybrechts.

Superfleece overtuigt

Toen Deschacht onlangs Superfleece aan 

hem voorstelde, was hij heel benieuwd 

om het product uit te proberen. “Voor een 

nieuwbouwproject in Ekeren had ik een 

stevige onderdakfolie nodig. Het ging om een 

zadeldak van een privéwoning in pastoriestijl. 

Superfleece was uiterst geschikt hiervoor. We 

bestelden voor dit project 150 m2 Superfleece 

Plus met zelfklevende overlappingsstrook. Als 

waterafstotende onderdakfolie beschermt het 

elk dak tegen invloeden van buitenaf, zoals 

regen, sneeuw, roet, stof, vogels en insecten. 

Tegelijk is de folie dampdoorlatend, zeer 

belangrijk om condensvorming te voorkomen. 

Ook is het dankzij de interne versteviging 

uitstekend bestand tegen scheuren. De 

vierlagige folie combineert trouwens een 

aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding met 

een superieur gebruiksgemak.”

Deschacht, leverancier met 
troeven

Van bij de eerste samenwerking merkte René 

Huybrechts dat Deschacht steeds stipt levert 

zodat de planning van de werken niet in 

het gedrang komt. Hij bestelt overwegend 

producten als IsoBouw-dakelementen, dak-

isolatie voor sarkingdaken en minerale wol 

voor tussen de kepers. “Een tijdje terug 

hadden we een renovatieproject waar we 

de oude houten vloeren op elk verdieping 

geluiddempend moesten maken. Deschacht 

heeft toen meegezocht naar de beste oplossing 

en de juiste producten. Achteraf bleek onze 

klant uiterst tevreden met het resultaat. Dat 

geeft natuurlijk voldoening”, bevestigt René 

Huybrechts. Hij is ook heel enthousiast over 

het bedrijfsbezoek bij Eternit dat Deschacht 

onlangs organiseerde. “Tijdens de strenge 

wintermaanden lagen de werken een tijdje 

stil. Deschacht nodigde ons in die periode uit 

voor een bedrijfsbezoek aan Eternit. Daar zijn 

we met zijn allen op ingegaan. Onze mannen 

vonden het bijzonder interessant, vooral het 

onderdeel in het trainingscenter waar alle 

details uitgelicht worden waar wij soms mee 

te maken krijgen.” René Huybrechts is dus 

zonder meer overtuigd van de kwalitatieve 

dienstverlening van Deschacht. “Een tevreden 

klant is een trouwe klant, meer heb ik daar niet 

over te zeggen”, besluit hij.
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Meer informatie over Super�eece?
Contacteer onze divisie Dak, Gevel & Isolatie via 
09 355 74 54 of oostakker@deschacht.eu.

Superfleece
•	 waterdichte dampdoorlatende 

onderdakfolie
•	 voorzien van waterafstotende 

hydrofobische lijm
•	 polypropyleen kunststofvlies uit 4 lagen 

met wapening
•	 verkrijgbaar met of zonder kleefstrook 

aan de onderzijde

Deschacht werft aan!

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

Alle info op
www.deschacht.eu

Demodagen gevelbekleding bij Deschacht zijn schot 
in de roos

  De gratis workshops voor particulieren rond gevelbekleding en na-isolatie 
zijn een succes. Tijdens de eerste demodag op 13 april jl. was de opkomst 
meteen groot. De workshops vinden plaats in het filiaal in Rijkevorsel, maar 
er zijn nu al plannen om ze ook in andere Deschacht-filialen te organiseren. 

Tijdens de demodagen ontdekken de deelnemers de gevel van de toekomst. Een goed geïsoleerde 

en stijlvol afgewerkte gevel combineert immers twee voordelen: functionaliteit en schoonheid. 

Gezien het belang van juiste informatie en professioneel advies, nam Deschacht het initiatief 

om workshops voor particulieren rond gevelbekleding en na-isolatie te organiseren. De eerste 

demonstraties vinden plaats in het filiaal in Rijkevorsel. Na het grote succes van de eerste demodag 

staat nu al vast dat de workshop in het najaar opnieuw doorgaat in Rijkevorsel maar ook in andere 

Deschacht-filialen. Filiaalverantwoordelijke en presentator Guy Wuyts: “Iedereen was unaniem 

positief over de workshop. Ons aanvoelen was correct, er is heel wat interesse in gevelbekleding 

voor zowel nieuwbouw als renovatie. De aanwezigen stelden interessante vragen waarop ik het 

juiste antwoord kon geven. Dat werd enorm gewaardeerd.” Deschacht werkt samen met enkele 

topspelers op het vlak van gevelbekleding: Eternit, Deceuninck en NedZink. Daarnaast biedt de 

bouwleverancier een gevarieerd assortiment gevelisolatie aan.

Ook geïnteresseerd?  Mail uw gegevens naar marketing@deschacht.eu.  
Dan houden wij u op de hoogte van volgende demodagen.

Het gamma van Deschacht breidt 
nog steeds uit, zeker nu Deschacht 

Rijkevorsel binnenkort naar een 
grotere vestiging in Hoogstraten 

verhuist.”
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