ONDERNEMINGEN

Belemco wordt
Vanhout Bilzen
BEDRIJFSNIEUWS |
Bij de overname van de activiteiten van Heijmans België door de Besix Group in april
2017 werd Heijmans Bouw omgedoopt tot
Belemco. Die naam wordt nu gewijzigd in
Vanhout Bilzen.

SAMENWERKING
Dat komt omdat in 2018 een nauwe samenwerking werd opgezet tussen Vanhout (gevestigd in Geel) en Belemco. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een overdracht van de
aandelen van Belemco van Besix aan Vanhout, waardoor Belemco nu deel uitmaakt
van de Groep Vanhout.

In april 2017 werd
Heijmans Bouw
omgedoopt tot
Belemco.

Nieuwe baas
bij bouwbedrijf
Reynders

Deschacht breidt
uit naar Hasselt
BOUWMATERIALEN |

PERSONALIA |
Eiffage Benelux heeft Frank Gerardi (52) benoemd als nieuwe gedelegeerd bestuurder
van Reynders nv in Houthalen, een dochteronderneming van Eiffage Benelux. Frank Gerardi heeft meer dan 28 jaar ervaring in de
bouwsector, zowel in België als in het buitenland. Sinds september 2014 was hij algemeen directeur van Reynders. De firma
is al meer dan 100 jaar actief in de bouw
en is opgeklommen tot de hoogste categorie in de sector. Ze is actief in de domeinen nieuwbouw, renovatie, afwerking en
maatschrijnwerk.
Eiffage Benelux is via een vijftiental bedrijven actief in gebouwen, burgerlijke bouwkunde,
vastgoedpromotie,
waterbouwkundige- en milieuwerken. De groep stelt
ongeveer 2.100 personen tewerk en heeft
een omzet van zowat 600 miljoen €. Eiffage
Benelux maakt deel uit van de groep Eiffage, één van de Europese leiders in bouw en
concessies. De groep steunt op de ervaring
van 63.000 medewerkers en realiseerde in
2017 een omzet van 14 miljard € op meer
dan 100.000 bouwwerven.

Vanhout en Vanhout Bilzen blijven twee afzonderlijke juridische entiteiten met hun zetels respectievelijk in Geel en in Bilzen.
De Groep Vanhout is een multidisciplinaire
bouwgroep met meer dan 500 personeelsleden en een omzet van ruim 200 miljoen
€. Tot de groep behoren naast de algemene aannemers Vanhout en Vanhout Bilzen
tevens:
• Vanhout Projects (projectontwikkeling),
• HBS (algemene aanneming en afwerking),
• Vanhout Facilities (duurzaam onderhoud
en beheer van gebouwen),
• Isofoam (PUR) en Isochape (eps-mortel),
• Energieconcepten (duurzame technieken)
• De Bie-Veba (sanitair en hvac).

“Op dit moment hebben we acht filialen in
de provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Antwerpen en Luik. Op termijn willen we
heel België bedienen. Met de vestiging in
Hasselt zijn we nu ook in de provincie Limburg aanwezig. De Limburgse bouwprofessional hoeft zijn producten dus niet meer
in Geel of Herstal bij Luik af te halen; Hasselt bevindt zich bijna centraal tussen die
twee vestigingen in. De regionale verspreiding vinden we belangrijk: vakmensen hoeven nooit verder dan 30 km te rijden om één
van onze filialen te bezoeken”, aldus gedelegeerd bestuurder Jo Verfaellie.

Het distributiecentrum in Hasselt is een
groot magazijn met een winkel waar de
aannemer materialen kan kiezen, bouwadvies krijgt en gereedschappen en tools voor
gebruik op de bouwwerf vindt. Deschacht
biedt een productassortiment van meer dan
15.000 artikelen aan.

VAN BOUWKRONIEK

- OPENBARE RUIMTE &
INFRASTRUCTUUR
- DAK & GEVEL & HOUT
- ARCHITECTEN
- BETON
- INTERSOLUTION | ENERGIE
- SHVAC & ENERGIE
- RECYCLAGE,
DUURZAAMHEID & MILIEU
- BATIBOUW | SHVAC
- DIGITAL SOLUTION

sales@bouwkroniek.be - 02 894 29 03
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Vakmensen hoeven
nooit verder dan 30
km te rijden om één
van onze filialen te
bezoeken.

ASSORTIMENT

LAAT UW BEDRIJF EXTRA
OPVALLEN IN DE SPECIALS

RESERVEER TIJDIG UW
ADVERTENTIERUIMTE

Bouwshop Deschacht opent een nieuw filiaal aan de Genkersteenweg in Hasselt. De
vestiging in de Limburgse hoofdstad is een
nieuwe stap in het groeiplan van Deschacht
om binnen enkele jaren bouwoplossingen
aan professionals in heel België te leveren.
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