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ALGEMENE AANNEMING

WEG- EN RIOOLWERKEN

NUTSVOORZIENINGEN

ISOLATIE, DAK EN GEVELBOUW

UTILITEITSBOUW

Deschacht specialiseert

Vijf doelgroepen
waarmee we de bouwsector willen innoveren
OP DE COVER

BEZIELING
Wanneer ik dit voorwoord schrijf, kijk ik steeds even na wat ik in de vorige
edities heb verteld. Heel even maar, gewoon een fact-check.
Hoe komt het dat Deschacht al 17 jaar op rij groeit? Hoe komt het dat wij elk
jaar verwezenlijken wat wij aankondigen? Het is iets dat je moeilijk kan
verwoorden: het is de ZIEL van ons bedrijf. De BEZIELING die je vindt bij al onze
medewerkers en in alles wat we ondernemen.

Vijf doelgroepen

Kwaliteit staat daarbij voorop. Maar ook verrassen. Platgetreden paden durven te verlaten.
Verfrissende innoverende alternatieven een kans
geven. Nooit zomaar, steeds weldoordacht met
maar 1 doel voor ogen: blijvend onderscheidend
zijn. En ik beloof jullie dat we dat ook in 2021
opnieuw gaan doen. In onze 5 doelgroepen en
in onze engineering tak.
#gemotiveerd team
Veel leesplezier !

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

Deschacht is vanouds gekend als specialist en innovator op het gebied van producten en expertise
inzake riolerings- en afvoermaterialen. Wij bouwden o.a. aan een studiedienst die echt een meerwaarde
betekent voor onze klanten met als kers op de taart de slimme 3D – BIM-bibliotheek. Wat voor riolering
en wegenbouw geldt, gaat ook op voor de andere bouwspecialismen. Ook op die domeinen is Deschacht
in volle evolutie en willen we hetzelfde niveau bereiken. Daartoe investeren we in mensen en middelen.
Lees verder op pag. 2

DESCHACHT KORT

Integratie KAB

BIM-engineering

Afscheiders op maat

Digitaal filiaal

Deschacht wil uitgroeien tot specialist in
platte en hellende daken.

Dethier gebruikt de BIM bib van
Deschacht. Een overzicht.

Aannemer Bolckmans maakte gebruik
van de expertise van Deschacht m.b.t.
hemelwaterafvoer en zuivering.

Deschacht en digitalisering.
2020 was een vruchtbaar jaar.

> PAG. 3

> PAG. 4-5

> PAG. 6

> PAG. 8
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OP DE COVER

Vijf doelgroepen waarmee we de
bouwsector willen innoveren
Vijf doelgroepen
In de toekomst gaat Deschacht zijn expertise en dienstverlening toespitsen op vijf
doelgroepen: Weg- en rioleringswerken,
Algemene aanneming, Isolatie, dak & gevel,
Nutsvoorzieningen en Utiliteitsbouw.
Tijdens de volgende jaren investeert
Deschacht in de nodige mensen, middelen en deskundigheid om het aanbod naar
deze doelgroepen, zowel qua producten
als wat ondersteuning betreft, op een nog
hoger niveau te brengen. De voorbije jaren
zijn daartoe reeds grote stappen gezet.
Via acquisities en partnerschappen werd
het productassortiment gevoelig uitgebreid.
De expertise en ervaring van onze medewerkers werd aangevuld met nieuw talent.

Expertisecentra
Het doel is om verder door te groeien en
voor deze vijf doelgroepen de referentiepartner te worden inzake bevoorrading,
bouwtechnisch advies en ondersteuning.
Daartoe wordt het gamma verder uitgebreid én verfijnd, met bijzondere aandacht
voor innovatieve producten en oplossingen.
Voor elk van de vijf doelgroepen wordt een
expertisecentrum uitgebouwd, naar het
voorbeeld van de studiedienst weg- en rioleringswerken. Dit worden de aanspreekpunten voor advies, onderzoek & ontwikkeling, engineering en innovatie.

Deschacht innoveert
De bouwsector kent een snelle evolutie en
knoopt aan bij diverse trends, zoals digitalisering, verduurzaming, prefabricatie,
geïndustrialiseerd bouwen, 3D-printen, e.d.
Deschacht wil die evolutie mee gestalte
geven, door aan elk van deze doelgroepen producten en oplossingen te bieden

die hen toelaten efficiënter, duurzamer en
rendabeler te werken. Een voorbeeld van
eigen makelij is de BIM bibliotheek met
bijhorende template die aannemers en hun
partners toelaat substantieel tijd te winnen
en fouten te vermijden. Zie ook het interview met de BIM-manager van Bouwbedrijf
Dethier op pagina 4.

Nieuwe website 2021

naar specifieke informatie: gaande van
De klanten van Deschacht zijn op zoek
iding in het bouwproces en expertise.
begele
,
teksten
bestek
prijs,
,
productadvies
g te geven, wordt de website aangeinvullin
te
concre
een
noden
deze
Om aan
maken i.f.v. de activiteit.
keuze
een
n
metee
kan
er
bezoek
past. Elke
het aankoopproces vergemakenkel
niet
die
op
websh
onze
we
stellen
Centraal
dt.
aanbie
s
service
extra
ook
maar
kelijkt

[INFO]

Meer info? Contacteer An Cools via
an.cools@deschacht.eu of 0479/91 12 89

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Peter De Smet via
peter.desmet@deschacht.eu of 0472/04 14 87.

WERFREPORTAGE

Tuinbedrijf te Sint-Niklaas verankert
1400 m2 grind met Trudigravel
Wat doe je wanneer bouwverordeningen
niet toelaten om een toegangsweg
met klinkers of kasseien te verharden
en je toch een optimale berijd- en
beloopbaarheid nastreeft?
Geert Teugels van Intertuin twijfelde
niet en koos voor Trudigravel.
De plaats van aanleg bevindt zich in een
bosrijk gebied en er gelden beperkingen
inzake bodemverhardingen. Voor de aanleg
van een vrij lange toegangsweg naar een
woning werd daarom grind gekozen. “Omdat kasseien of klinkers uitgesloten waren,
kozen wij samen met de bouwheer voor
grind”, vertelt Geert Teugels van Teugels
Intertuin. “Maar losgestort grind, zelfs op

een ondergrond van steenpuin, heeft een
aantal nadelen. Het loopt niet lekker omdat je er in wegzakt en ook fietsen is geen
optie. Als er ook auto’s over moeten rijden,
krijg je gauw spoorvorming, putten, e.d.
Daarom besloten we Trudigravel platen te
gebruiken. We kozen voor de uitvoering van
4 cm dikte. In combinatie met een ondergrond van steenpuin en breekzand garandeert dit berijdbaarheid, ook door zwaardere voertuigen.”

Duurzame verankering
De honingraatstructuur van deze polypropyleenplaten stabiliseert en verankert
het gestorte grind en zorgt voor een duurzaam, gelijkmatig en toch waterdoorlatend

wegdek. Aan de onderkant zijn ze bekleed
met geotextiel dat wegzakken van het
grind voorkomt en wortelvorming tegengaat. De platen worden vervaardigd uit
gerecycleerd polypropyleen.
“Het is niet de eerste keer dat we Trudigravel aanwenden om een grindverharding
aan te leggen, maar met zo’n 1400 vierkante meter is dit toch wel het grootste
project tot nu toe. Andere projecten waarin we Trudigravel zullen toepassen, staan
op stapel”, aldus Geert Teugels.

TEUGELS INTERTUIN

• Locatie: Sint-Niklaas
• Opgericht: 1995
• Aantal werknemers: familiebedrijf,
3 generaties, 4 werknemers
• Activiteit: aanleg en onderhoud van
tuinen
• Bedrijf:
Intertuin Teugels BVBA is een bedrijf
dat uw tuin onderhoudt en aanlegt
naar uw wensen. Wij zorgen voor uw
tuin zoals de natuur het wil. Persoonlijke aandacht, begeleiding en een goed
advies staan centraal binnen onze
service naar de klanten toe.
• Website: www.intertuin-teugels.be

www.deschacht.eu
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Deschacht integreert KAB en breidt gamma voor
hellende en platte daken gevoelig uit
Een breed assortiment
producten voor het dak
• Deskundig bouwadvies
• Projectbegeleiding
• Productie en maatwerk
• Regionale aanwezigheid met 10 filialen
• Levering op de werf
• Online shop
• Training en opleiding
• Zink plooiwerk
Wienerberger-Koramic en Monier, aldus
Steven Peetermans.
Maar ons streven gaat verder dan goede producten verdelen. Op termijn wil
Deschacht voor dakwerkers worden wat we
nu al zijn voor aannemers van weg- en rioleringswerken: een specialist die niet alleen
een ‘one-stop-shop gamma’ voert, maar
ook het verschil maakt op het gebied van
expertise, advies en ondersteuning. Daarnaast willen we voor alles wat met dak en
gevel te maken heeft, een studiedienst uitbouwen, ook weer naar het voorbeeld van
onze divisie rioleringen.”

Eind 2019 werd Kempisch Asfalt Bedrijf (KAB) uit Herentals onderdeel van Deschacht. Vanaf 1 januari 2021 wordt KAB en
zijn aanbod volledig geïntegreerd in Deschacht. De overname past in een strategie waarbij Deschacht – net zoals inzake
riolerings- en afvoermaterialen - wil uitgroeien tot specialist en innovator op het gebied van producten en expertise m.b.t.
platte en hellende daken. We spraken met Steven Peetermans, Business Unit Manager Dak, Gevel & Isolatie.
tering en riolering betreft, met een allesomvattend gamma dat de term one-stop-shop
eer aan doet en een studiedienst die echt
een meerwaarde betekent voor onze klanten. We willen met ons dakteam hetzelfde
niveau bereiken op het gebied van dak- en
gevelmaterialen. Daartoe investeren we in
mensen en middelen.
Dat het ons menens is, bewijzen de cijfers

“KAB was van een producent van bitumineuze dakmembranen uitgegroeid tot een
groothandel met een ruim assortiment
producten voor platte en hellende daken,
gaande van bitumen roofing en EPDM tot
pannen en leien, en ook isolatie voor het
dak”, vertelt Steven Peetermans. “De integratie van KAB in Deschacht heeft een aantal voordelen voor onze klanten. De klanten
van KAB zullen voortaan op meer plaatsen
terecht kunnen vermits de vestigingen van
Deschacht het gamma van KAB zullen aanbieden.

De dakpannen van Tejas Borja zijn keramische pannen met uitzonderlijke
eigenschappen. De pannen onderscheiden zich onder meer door hun
lichte gewicht, strakke en vlakke look,
extreme sterkte en duurzaamheid. Het
unieke formaat, de structuur alsook
de afwerking bezorgen architecten en
bouwheren een heel nieuwe dimensie
van afwerkingsmogelijkheden voor daken en gevels.

K

1.682

Met ingang van 1 januari 2021 gaat KAB
dus volledig op in Deschacht. Met de overgang komen ook een 8-tal medewerkers
mee die het Deschacht team met hun ervaring en deskundigheid komen versterken.
De voormalige KAB-vestiging in Herentals
sluit haar deuren en klanten kunnen voortaan terecht bij Deschacht in het nabije
Geel, of in één van de 9 andere vestigingen.

“Meer dan alleen maar een verdeler of
box-mover, willen wij een voorloper zijn,
steeds op zoek naar innovaties in de markt.

“Ons gamma kent inderdaad een snelle
evolutie, met name ook op het gebied
van het hellende dak. Met de komst van
het KAB-gamma voert Deschacht nu ook
pannen in het assortiment, zoals o.a.

[INFO]

Meer info over de dakdivisie van Deschacht?
Contacteer Steven Peetermans via steven.peetermans@deschacht.eu

Deschacht Herent

Trainingscentrum voor het dak

J

1.682

Specialisatie en innovatie

Uitbreiding gamma en
expertise

Tejas Borja

Daarnaast kunnen ze genieten van de gekende faciliteiten van Deschacht, zoals de webshop met online betaling, de leveringsdienst,
ruime voorraden, uitgebreid gamma, …
Voor Deschacht klanten betekent dit een
gevoelige uitbreiding van het assortiment
voor hellende daken, met o.a. pannen en
leien. Bovendien kunnen de vrachtwagens
met kraan van KAB ingezet worden voor leveringen op het dak.”
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“De integratie van KAB in ons bedrijf past in
een doelbewuste strategie”, vervolgt Steven
Peetermans. “Deschacht is vanouds gekend
als expert in alles wat ondergrondse afwa660
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van onze HR-dienst: op een jaar tijd kenden
we meer dan een verdubbeling van het
aantal medewerkers in de buitendienst en
er zijn vacatures uitgeschreven om nieuwe
mensen en expertise aan te trekken. Zo
willen we ook een studiedienst voor dak &
gevel uitbouwen, die onze klanten bijstaat
met deskundig advies.”

Neem nu de dakpannen van Tejas Borja,
die op twee vlakken vernieuwend zijn. Dank
zij een hoogtechnologische inkjettechniek
kun je er eender welke print op aanbrengen. En met de Solar Flat combineert deze
Spaanse producent dakpan en zonnecellen in één esthetisch mooi product. Ook op
het gebied van e-commerce timmeren we
aan de weg. Kijk bijvoorbeeld maar naar
de productconfigurator voor Skylux in onze
webshop.
Het kadert allemaal in ons streven naar
efficiëntie en innovatie en zo meerwaarde
te bieden aan onze klanten. Want we hebben voor onszelf een duidelijke weg uitgestippeld. Uiteindelijk willen we aan de kop
van het peloton rijden. Die weg is nog lang,
maar we werken er elke dag aan”, verzekert
Steven Peetermans.

50
0

4a

4a

0

10

4a

4a

0

0

50
13

0

4 [INFO#1]
DESCHACHTSPECIALISEERT

De BIM van Deschacht in de praktijk
Bouwbedrijf Dethier is een van de eerste die gebruik maakt van de BIM bibliotheek
en template van Deschacht. We hadden een gesprek met Hannes Benaets, BIMManager bij Dethier. Hij is verantwoordelijk voor de BIM-implementatie en leidt
ook de mensen van het BIM-team.

Wij stellen continu vragen aan onze partners om zaken in BIM aan te leveren. Wij
geloven bij Dethier heel sterk in die werkmethodiek. Want dat is het eigenlijk, eerder
dan een software is het een echte werkmethodiek. Hoe meer partijen volgens die
methodiek werken, hoe beter het resultaat
moet zijn.
Je kunt in BIM van een gebouw van alles

gaan uitwerken en volledige technische
installaties uittekenen, maar als er één
schakel ontbreekt, iets dat niet in BIM is
uitgewerkt, een afvoersysteem bijvoorbeeld,
en dat moet mee in die schachten, dan kun
je toch weer voor verrassingen komen te
staan. Dus hoe vollediger het totale plaatje
is, hoe beter.

Het voordeel van de template die
Deschacht heeft opgebouwd is dat hij vrij
uitgebreid is. Hij dekt zowat alles wat een
rioleringssysteem behelst. Het beperkt
zich niet tot bepaalde producten van een
bepaalde fabrikant. Fabrikanten beperken
zich tot het opmaken van een bibliotheek
voor hun producten. Dat wil zeggen dat je
je voor elke fabrikant moet gaan verdiepen
in hoe die objecten werken. Op den duur
moet je een samenraapsel gebruiken van
zaken die je overal gaat halen, wat ook de
bestanden enorm zal verzwaren. Met de
template van Deschacht kunnen we in veel
gevallen het volledige rioleringssysteem in
één keer uitwerken.

“Met de template van
Deschacht kunnen we
in veel gevallen
het volledige
rioleringssysteem
in één keer uitwerken.”

Kun je wat nader ingaan op
BIM als een werkmethodiek?

Export – download TF
BIM gaat o.a. ook over nakijken hoe de
samenwerkingsverbanden vlotter kunnen
verlopen. Vroeger werd er vaak een resem
plannen doorgestuurd naar bv. onderaannemers of leveranciers met de impliciete

• REVIT schedule -> Excel -> technische fiches.
• Snel, eenvoudig en correct.

De elementen zijn op elkaar afgestemd,
een aantal zaken zijn voorbereid, zoals
planweergaves, hoe je het eruit kunt trekken - het is de bedoeling dat je eenmaal
het model uitgetekend is en op een aantal
zaken gecontroleerd, dat je daar dan allerlei informatie uit kunt halen: plannen,
bestellijsten, ... Ik heb begrepen dat er bij
Deschacht gewerkt wordt aan een koppeling, waardoor we automatisch een bestandje kunnen genereren dat we kunnen

“Als er iets niet klopt of
ontbreekt, dan reageert
Deschacht heel snel.”

Filip Roels is bij ons een halve dag training
komen geven en heeft ons onze eerste
stappen in de BIM van Deschacht laten
zetten. Er is een goeie communicatielijn
met hen. Als er iets niet klopt of ontbreekt
dan reageren ze heel snel. Dat is natuurlijk
van belang als je bij het uittekenen op iets
vastloopt. Die directe korte lijn is heel prettig om te werken.
Stuklijst putten detail

PVC-Ø110
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PVC-Ø110

PVC-Ø110

S P . 0 1 - Ø 3 , 3 0 0 B E TO N
Septische put 8.250l
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

PVC-Ø110
R .0 2 - Ø6 0 0 M D P E
X: HDPE Filter Ø250 aansluiting Ø200 (00)
Niv. A: -1.10 Niv. B: -1.10
Niv. C(not used): 0.00 Niv. D(not used): 0.00
Niv. E(not used): 0.00 Niv.F(not used):0.00
Niv. G(not used): 0.00 Niv. X: -1.30
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -1.91

PVC-Ø110
-1.10

-1.08

-1.03

-1.05

PVC-Ø200

PVC-Ø160

-0.98

PVC-Ø110

-1.00

-1.04

-1.30

PVC-Ø110
RWA

PVC-Ø110

0
11

PE-FLEX-Ø90
PVC-Ø110

R W . 0 3 - Ø 4 , 5 0 0 B E TO N
Regenwaterput 20.000l
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

PVC-Ø110
groendak

-0.53

-0.56

PVC-Ø110
groendak

-0.80

PVC-Ø110

PVC-Ø110

D.0 4 b - Ø 4 0 0 PV C
X: PVC sifon aansluiting Ø110
Niv. A(not used):0.00 Niv. B:-0.80
Niv. C(not used):0.00 Niv. X:-0.80
GY deksel kl.C250
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -1.04

-1.32

27370
T_900006
T_999007
T_999013
T_999903
3159
1713
3348

PVC put Ø400, H=530 mm
PVC putlichaam roodbruin Ø400
PVC mof aansluiting Ø110
PVC sifon aansluiting Ø110
PVC vlakke bodem Ø400
Verhoogstuk voor PVC put Ø400
GY Hydraulisch rijwegdeksel C2
Prefab betonrand Ø400 (stz/sto

27370
T_900006
T_999007
T_999013
T_999903
3159
1713
3348

PVC put Ø400, H=530 mm
PVC putlichaam roodbruin Ø400
PVC mof aansluiting Ø110
PVC sifon aansluiting Ø110
PVC vlakke bodem Ø400
Verhoogstuk voor PVC put Ø400
GY Hydraulisch rijwegdeksel C2
Prefab betonrand Ø400 (stz/sto

27370
T_900006
T_999007
T_999008
T_999009
T_999907
3159
1713
3348

PVC put Ø400, H=500 mm
PVC putlichaam roodbruin Ø400
PVC mof aansluiting Ø110
PVC mof aansluiting Ø125
PVC mof aansluiting Ø160
PVC rechtdoor stroomprofiel Ø4
Verhoogstuk voor PVC put Ø400
GY Hydraulisch rijwegdeksel C2
Prefab betonrand Ø400 (stz/sto

27370
T_900006
T_999007
T_999013
T_999903
3159
1713
3348

PVC put Ø400, H=530 mm
PVC putlichaam roodbruin Ø400
PVC mof aansluiting Ø110
PVC sifon aansluiting Ø110
PVC vlakke bodem Ø400
Verhoogstuk voor PVC put Ø400
GY Hydraulisch rijwegdeksel C2
Prefab betonrand Ø400 (stz/sto

27372
T_700002
T_799012
T_799004
T_799909
T_790002
1743
3349

MDPE putlichaam Ø800
MDPE putlichaam Ø800, H=147
PE spie aansluiting Ø315
PE terugslagklep Ø315
MDPE Bolle bodem Ø800
Conisch verloopstuk MDPE Ø80
GY Hydraulisch deksel B125 KM
Prefab betonrand Ø600/630 KM

27371
T_700001
T_799007
T_799044
T_799010
T_799908
1743

MDPE putlichaam Ø600
MDPE putlichaam Ø600, H=167
PE spie aansluiting Ø110
HDPE Filter Ø250 aansluiting Ø
PE spie aansluiting Ø200
MDPE Bolle bodem Ø600
GY Hydraulisch deksel B125 KM

GY deksel kl.B125

-0.75

-0.76

-0.52

-0.55

-1.44

PVC-Ø315

by Deschacht famil ies Art.

-0.58

PVC-Ø110

R W . 0 2 - Ø 4 , 5 0 0 B E TO N
Regenwaterput 20.000l
Betonnen opzetstuk met regenwaterfilter XL
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

PVC-Ø110

Betonrand Ø600/630

D.0 4 a - Ø 4 0 0 PV C
Niv. A(not used):0.00 Niv. B:-0.93
Niv. C:-0.81 Niv. X:-0.94
GY deksel kl.C250
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -0.99

Kegelstuk Ø800/600

TSK Ø315 (A)

600

-1.13

-1.73

Aansluitplaat Ø315
IT plus controlbox
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PVC-Ø160

R W . 0 1 - Ø 4 , 5 0 0 B E TO N
Regenwaterput 20.000l
Betonnen opzetstuk met regenwaterfilter XL
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

PVC-Ø315

PVC-Ø110
Pluvia refter

PVC-Ø110
RWA

Snede R.01
schaal 1 : 20
A : +210 m m
TSK Ø315

-0.77

PVC-Ø315

-0.76

-0.77

-0.77

PVC-Ø110

PVC-Ø110

PV
C-Ø

PVC-Ø110

PVC-Ø110

11
0

-0.52

-0.59

-1.40

PVC-Ø200

PVC-Ø200

PVC-Ø200
Pluvia klassen

D .0 3 - Ø4 0 0 P VC
X: PVC sifon aansluiting Ø110
Niv. A(not used):0.00 Niv. B(not used):0.00
Niv. C:-0.80 Niv. X:-0.80
GY deksel kl.C250
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -1.04

PVC-Ø160

-1.50

N° : R.01 (MDPE)
- Diam.: 800/630mm
- H.: 1475mm
- Kegelstuk Ø800/600
- Bolle bodem
- Onderkant bodem: +0mm

-1.17

-0.76

-1.05

0
11
C-Ø
PV

www.deschacht.eu

Hoe is de opleiding verlopen?

C-Ø
PV
-0.52

11

X : +20 5m m
Spie Ø315

R.01
schaal 1 : 20

-0.74

B.01 - Infiltra tiebekken
L x B x H: 6.60m x 1.20m x 0.60m
11x IT plus variobox * 5x IT plus controlbox * 1x IT plus vivo control
bruto volume: 4.75m³ * netto volume: 4.51m³
opp. zijkanten: 8.64m² * opp. bodem: 7.92m²
onderkant bekken: -1.74m * bovenkant bekken: -1.14m * maaiveld: -0.10m

GY deksel kl.B125

PVC-Ø110
RWA

PVC-Ø110

PVC-Ø160

Betonrand Ø600/630

PVC-Ø110
Pluvia poly

Spie Ø200 (A)
Spie Ø110 (B)
-1.10

-0.61

805

-0.77

-0.80

PVC-Ø110

PVC-Ø110

PVC-Ø110
-0.56

PVC-Ø110

R . 0 1 - Ø8 0 0 / 6 3 0 M D P E
A: PE terugslagklep Ø315
Toezichtput (00)
Niv. A: -1.50 Niv. B(not used): 0.00
Niv. C(not used): 0.00 Niv. D(not used): 0.00
Niv. E(not used): 0.00 Niv.F(not used):0.00
Niv. G(not used): 0.00 Niv. X: -1.50
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -1.71

1
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Snede R.02
schaal 1 : 20

PVC-Ø160

-0.75

PVC-Ø315

Tijdens een vergadering met de aannemer die riolering zal leggen,
overlopen we alles. Heel wat van de objecten in het model zijn
rechtstreeks aanklikbaar, bv. een niveau ten opzichte van een
nulpas of TAW-niveau. Eenmaal het model is opgemaakt, zijn we
heel flexibel in het genereren van de plannen. Bv. welke niveaus
willen ze? Dat kunnen we allemaal kiezen.

We doen zelf een aantal automatische
modelcontroles, bv. of er leidingen elkaar
kruisen, of dat het rioleringssysteem kruist
met bepaalde stabiliteitselementen. Eens
dat helemaal op punt staat, en eventueel
ook door de architect gereviseerd, wordt
zo’n productlijst gegenereerd en kan dat zo
opgelden worden. Ook de productietekeningen voor de rioleringsputten die op maat
gemaakt worden, vloeien ook automatisch
uit dat model.

0
11

We genereren ook BIM modellen uit terreinopmetingen,
bijvoorbeeld ook machinesturing voor graafmachines. We
voegen dus een aantal zaken samen om tot een gecoördineerd
productieontwerp te komen. Eenmaal dat klaar is worden alle
plannen gegenereerd, bv. een grondplan of een snede. Of punten
die de landmeter moet uitzetten en die we zo digitaal aan hem
bezorgen. Dat kan in 2D, maar ook het 3D model is een grote
meerwaarde voor op de werf.

Hoe minder manuele handelingen er in het
proces zitten, hoe minder fouten er kunnen
gemaakt worden. Wat niet wil zeggen dat
het met de computer nooit fout kan gaan,
maar toch. Neem nu productnummers. Als
je die manueel moet intikken, kun je fouten maken. Als dat allemaal rechtstreeks
uit een gegenereerd bestand komt, is dat
uitgesloten.

C-Ø
PV

Het is een template voor Revit met allerlei bibliotheekelementen
in, maar ook een aantal zichten, views, plannen die klaar staan,
met bepaalde zaken in een bepaalde kleur gecodeerd, zodat
we altijd heel duidelijke plannen kunnen genereren, ook voor
op de werf. Maar ook voor de productie op maat van de prefab
toezichtsputten. Er staan gewoon een aantal zaken al klaar.
Eenmaal het model klaar, is het bij wijze van spreken op de knop
duwen om de plannen te genereren. Misschien moeten we hier
en daar nog een maatvoering aanvullen, maar de template van
Deschacht is vrij volledig.

inladen in de webshop van Deschacht en
zo automatisch producten bestellen.

2D Rioleringsplan

0
11
C-Ø
PV

De BIM van Deschacht
bestaat niet alleen uit een
bibliotheek, maar ook uit
een template. Wat zijn jullie
ervaringen daarmee?

“Eerder dan een software
is BIM een echte
werkmethodiek.”

PVC-Ø110

Jullie zijn een van de eerste
gebruikers van de BIM
bibliotheek en template van
Deschacht. Hoe zijn jullie in
contact gekomen met deze
software?

Deschacht is geen producent,
maar een verdeler. Toch stelt
Deschacht een BIM bibliotheek
ter beschikking voor het geheel
van het rioleringsassortiment.
Hoe staan jullie daar tegenover?

boodschap “Zoek het maar uit” bij wijze
van spreken, terwijl we nu veel gerichter
gaan kijken naar “Wat heeft die andere
partij exact nodig om haar werk te kunnen
doen?” Niet te veel informatie, ook niet te
weinig. We kunnen nu veel gerichter informatie doorsturen naar een andere partij.
Ook om ‘rework’ te vermijden. Bijvoorbeeld
zaken die opnieuw getekend moeten worden. We trachten ook het aantal revisies
serieus te reduceren.

D .0 2 - Ø4 0 0 P VC
X: PVC sifon aansluiting Ø110
Niv. A(not used):0.00 Niv. B(not used):0.00
Niv. C:-0.80 Niv. X:-0.80
GY deksel kl.C250
Niv. deksel: -0.10 Niv. bodem: -1.04

N° : R.02 (MDPE)
- Diam.: 600mm
- H.: 1675mm
- Geen kegelstuk
- Bolle bodem
- Onderkant bodem: +0mm

00_Gelijkvloers (dubbellijns) PV
schaal 1 : 50

13

R.02
schaal 1 : 20
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BOUWBEDRIJF DETHIER

• Locatie: Alken, Londerzeel
• Opgericht: 1947
• Aantal medewerkers: 130
• Activiteit + werkgebied: Algemene
aanneming, woonzorgcentra, kantoren,
appartementen, scholen, etc..
• Bedrijf: Al 73 jaar is Dethier een
groeiende speler in de Vlaamse bouwsector. Van op het stevige fundament
van een hardwerkende eenmanszaak,
bouwden verschillende generaties
van de familie Dethier decennium na
decennium verder aan een financieel
gezonde onderneming met een goede
reputatie, zowel bij onderaannemers
als investeerders en cliënteel.
• Meer info: www.bouwbedrijf-dethier.be
Meer info over BIM mogelijkheden van Deschacht?
Contacteer Filip Roels via filip.roels@deschacht.eu of via 0472/04 20 20.

[INFO]

3D weergave via Deschacht Revit-Bibliotheek

GY deksel kl.B125

Verhoogstuk
PVC-Ø200

GY deksel kl.B125

GY deksel kl.B125

Verhoogstuk

PVC-Ø200
R W . 0 3 - Ø4 , 5 0 0 B E T ON
Regenwaterput 20.000l
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

1

Snede RW-putten

Verhoogstuk

PVC-Ø315

DEVA XL

PVC-Ø200

DEVA XL

PVC-Ø200
R W . 0 2 - Ø4 , 5 0 0 B E T ON
Regenwaterput 20.000l
Betonnen opzetstuk met regenwaterfilter XL
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

R W . 0 1 - Ø4 , 5 0 0 B E T ON
Regenwaterput 20.000l
Betonnen opzetstuk met regenwaterfilter XL
GY deksel kl.B125
Niv. deksel: -0.10

schaal 1 : 50

GY deksel kl.B125

GY deksel kl.B125

GY deksel kl.B125

Betonrand Ø600/630
Kegelstuk Ø800/600

Verhoogstuk (935mm)
PVC-Ø315
Aansluiting Ø315
IT plus vivo control

4

PVC

PE

PVC-Ø315
Bolle bodem

Aansluitplaat Ø315

IT plus controlbox
6600

Snede bekken
schaal 1 : 50

Variabel

Regenwater / eau pluviale
Grijswater / eau usée (sanitaire)
Zwartwater / eau usée (fécales)
Verluchting / ventilation
Aanzuigleiding / tuyau d'aspiration
Drainage
Niveau binnen onderkant buis / niveau tuyau intérieur parti inférieur :

3

3D (medium controle) PV

BE_DESCHACHT_Riolering medium

schaal

schaal 1 : 75

www.deschacht.eu

Test project
Antwerpsesteenweg 1068
B-9041 Gent-Oostakker

Naam opdrachtgever

opdrachtgever / client:

contactpersoon opdrachtgever
adresregel 1
adresregel 2
tel.: +32(0)411 123 456
e-mail: mailadres@opdrachtgever.com
bouwheer / maître de l'ouvrage:

gsm: +32(0)422 123 456

Naam bouwheer
contactpersoon bouwheer
adresregel 1
adresregel 2
tel.: +32(0)433 123 456
e-mail: mailadres@bouwheer.com

gsm: +32(0)444 123 456

Naam Architect

architect / architecte:

contactpersoon Architect
adresregel 1
adresregel 2
tel.: +32(0)455 123 456
e-mail: mailadres@architect.com

naam / nom:

gsm: +32(0)466 123 456

Rioleringsplan overzicht

plannr / no: R123456- A101

projectnr. / no. de projet: R123456

datum / date: 2020/08/26

schaal / echelle: As indicated
getekend / dessine: Author

PVC

2

Ø 40

Ø 100/110

Ø 225

Ø 450

PE

Ø 50

Ø 125

Ø 250

Ø 500

PP

Ø 56

Ø 140

Ø 280

Ø 560

Ø 63/65

Ø 160

Ø 315

Ø 600/630

Ø 75/80

Ø 180

Ø 355

Ø 710

Ø 90

Ø 200

Ø 400

Ø 800

3D (diameter controle) PV

BE_DESCHACHT_Riolering diameters

schaal

schaal 1 : 75

REV
regenwater
PVC
/ eau pluviale Ø 40
PE
grijswater / eau usée (sanitaire)
Ø 50
PP
zwartwater / eau usée (fécales)
Ø 56
verluchting / ventilation
Ø 63/65
drainage
Ø 75/80
trekleiding / gaines pour cables
Ø 90

omschrijving / description
PVC
Ø 100/110
Ø 125
Ø 140
Ø 160
Ø 180
Ø 200

D e s c h a c h t P l a s t i c s B e l g i um n v
Antwerpsesteenweg 1068 - B-9041 Gent-Oostakker
T + 32 (0)9 355 74 54 | info@deschacht.eu

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

datum / date
PE
Ø 225
Ø 250
Ø 280
Ø 315
Ø 355
Ø 400

Variabel
Ø 450
Ø 500
Ø 560
Ø 600/630
Ø 710
Ø 800

ww w. de s c h a c ht . e u
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Deschacht bedenkt ingenieuze
oplossing voor Turnhoutse werf

250 m³ IT Plus Varioboxinfiltratiebekken
voor nieuwe winkel Lidl

Op de site van Transport Bauwens in Turnhout verrijst een nieuw magazijn. Deschacht leverde er niet alleen de volledige
riolering, maar ook een slim bedachte combinatie van een KWS afscheider en een pompput.

Aan de industrielaan te Turnhout bouwt
aannemer Bolckmans NV uit Hoogstraten een nieuw magazijn voor Transport
Bauwens. De riolering diende aan twee
voorwaarden te voldoen: het hemelwater
vertraagd afvoeren en het water dat van
de loskaden stroomt, ontdoen van koolwaterstoffen (olie en vetten).

Vertraagde afvoer hemelwater
Om deze klus te klaren, deed Bolckmans
NV een beroep op de producten en expertise van Deschacht en Collinet. “In totaal
hebben we ruim 400 meter Ribwall buizen geleverd, waarvan 312 meter van het
zogenaamde Infiltratie Transport type (IT).
Dat zijn dubbelwandige, geribde buizen
met perforaties, waarlangs het water in de
grond infiltreert en zo enerzijds de afvoer
vertraagt en anderzijds het rioolstelsel vrijwaart van overbelasting”, zo vertelt Project
Manager Bouwteam Gert Laeremans. “In
Turnhout hebben we deze met diameter
600 en 800 geleverd, naast nog 96 meter gewone Ribwall 800. Onze studiedienst
heeft voor het plan van aanleg gezorgd.”

KWS afscheider en pompput
in één
Om aan de tweede voorwaarde te voldoen
was een KWS afscheider nodig. Zo’n installatie wordt gebruikt om met koolwaterstoffen (minerale olie, vetten en brandstof)
bezoedeld afvoerwater te zuiveren voor het
de riolering bereikt. Ze vindt een toepassing
bij o.a. autowegen, tankstations, parkings,
los- en laadkades, e.d. KWS afscheiders
in polyethyleen (PE) zijn een specialiteit
van zusterfirma Collinet. “Wij produceren
deze afscheiders op maat in onze fabriek

te Herstal”, aldus Rudy Vandervost, Account
Manager bij Collinet. “Voor de werf in Turnhout was er ook een pompput nodig omdat
de riolering hoger ligt. Uit efficiëntie-overwegingen hebben wij ervoor geopteerd om
KWS-afscheider en pompput te combineren in één installatie. Deze oplossing resulteerde in substantiële tijdsbesparing bij de
plaatsing op de werf.”

pe en de meerwaarde van onze expertise
inzake riolering en waterafvoer. Door een
combinatie van materieel uit voorraad,
engineered producten uit onze fabriek en
een uitgekiende planning door onze studiedienst, konden de aannemers het rioleringsstelsel voor het nieuwe magazijn op
een gestroomlijnde manier en in de kortst
mogelijke tijd realiseren.”

Slimme productie bespaart
tijd op de werf

Bressoux is een deelgemeente van de stad Luik. In de Rue du Moulin bouwt
Lidl een nieuwe winkel. Grondwerken Tureluren voert er in opdracht van
aannemer Execon de grond-, riolerings- en verhardingswerken uit. Deschacht
levert alle materialen voor de ondergrondse afvoer van het regenwater.
Blikvanger is een infiltratiebekken van 250 m³ onder de parking.

Concreet bestaat de installatie uit twee
compartimenten. Een koolwaterstofafscheider van klasse I ( teruglozing < 5 mg/l )
met een behandeld debiet van 26 l/sec
en geïntegreerde slibvanger van 2600 l,
die het water dat van de los- en laadkade
wordt afgevoerd zuivert door bezinking van
het slib en afscheiding van de koolwaterstoffen.
De overloop van de koolwaterstofafscheider
mondt uit in het laatste compartiment, de
pompput. Deze heeft een nuttig bergingsvolume van 2500 l en is uitgerust met een
compleet dubbelpompsysteem met cascadewerking, dat het verzamelde water zal
oppompen naar de hoger gelegen riolering.
“Om de de toegankelijkheid van de afscheider en pompput maximaal te garanderen,
werden drie mangaten voorzien. We hebben
deze reeds bij de productie in de fabriek
verhoogd, in functie van de plaatselijke situatie. Hierdoor bleven de werkzaamheden
op de werf tot een minimum beperkt”, vervolgt Rudy Vandervost.

Capaciteit van 250.000 liter
Ingenieur en medezaakvoerder Arne Tureluren: “De nieuwe Lidl-winkel wordt 2100
m² groot. Rond het gebouw komt in totaal
3500 m² aan verharding. Het infiltratiebekken buffert en infiltreert het regenwater van
die hele site. We stelden Execon voor om
het op te bouwen met IT Plus Variobox-kratten. Na hun akkoord berekende Deschacht
meteen hoe het bekken moest worden opgebouwd om sterk genoeg te zijn.”

Snelle en makkelijke opbouw

BOLCKMANS

Vlotte samenwerking met
Deschacht
Dylan Voorhelst, Junior Projectleider bij Bolckmans NV: “Deschacht heeft alle producten geleverd voor het ondergrondse traject
van de waterafvoer. De aanleg van de riolering is vlot verlopen. De levering door Deschacht verliep punctueel, bijbestellingen
en terugnames inbegrepen. Ook de samenwerking met de studiedienst van Deschacht
was in orde. Zij tekenden de plannen voor
de riolering en gaven extra info waar nodig.”

Gestroomlijnde aanleg
dankzij one-stop-shop en
engineering
Dirk Stuyven, Hoofd Studiedienst en Engineering: “De Bolckmans-werf is een mooi
voorbeeld van ons ‘one-stop-shop’ princi-

[INFO]

Joachim Tureluren, broer van Arne en ook
medezaakvoerder en ingenieur: “We kozen
voor Variobox omdat we er al goede ervaringen mee hebben. Je plaatst de kratten
gemakkelijk op elkaar en die montage gaat
redelijk snel vooruit. Dankzij de hoge belastbaarheid kun je het overal plaatsen.”

[INFO]

TURELUREN BVBA

Tureluren
bvba

Grond- en loonwerken
Klinkerwerken
0470/63 53 64

• Opgericht: 2010
• Locatie: Lummen
• Werknemers: 12
• Activiteiten: afbraak-, grond- en
infrastructuurwerken
• Bedrijf: Grote of kleine werken in het
vooruitzicht? Ben je particulier, bedrijf
of aannemer? Tureluren pakt je project
niet alleen praktisch, maar ook technisch en strategisch aan. Zo werken
ze je opdracht met veel zorg tot in de
puntjes af.
• Meer info:
www.grondwerken-tureluren.be

Meer info over dit project? Contacteer Davy Poels via
davy.poels@deschacht.eu of via 0472/07 00 17.

• Opgericht: 1973
• Locatie: Hoogstraten
• Werknemers: 150
• Activiteiten: industriebouw
• Bedrijf: Bij Bolckmans NV hebben we
steeds voor ondernemers gebouwd.
Wij weten dus uit ervaring dat naast
de kwaliteit van onze geleverde werken,
vooral respect voor budget en timing
essentieel is voor u.
Onze bedrijfsstructuur is er speciaal
op gericht om een gepast antwoord te
geven op uw bouwbekommernissen.
• Meer info: www.bolckmans.be

Meer info over dit project? Contacteer Gert Laeremans via
gert.laeremans@deschacht.eu of via 0494/87 95 25.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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BMW Erembodegem kiest voor
Deschacht en Tubao
Aan de rotonde Albatros in Erembodegem nadert de nieuwe vestiging van garage Meerschmann, concessionaris voor
BMW en Mini, stilaan de voltooiing. Zopas werden er twee flinke waterreservoirs aangelegd. In de plaats van een traditionele betonnen kuip koos de bouwheer voor een op maat gemaakte oplossing van het tweespan Tubao-Deschacht.
De gegalvaniseerde stalen buizen van de
Franse producent Tubao dringen almaar
dieper door in de markt. Waar (regen)water
gebufferd, opgeslagen, omgeleid of geïnfiltreerd dient te worden, kiezen bouwheren, architecten en studiebureaus steeds
vaker voor een oplossing met de gegolfde
Tubao-buizen. Zo ook voor de aanleg van
twee reservoirs op de werf van de nieuwe
BMW-Mini concessie op het industrieterrein Sterrenhoek te Aalst-Erembodegem.

Blus- en sprinklerwater
Vanwege diverse bouwverordeningen inzake brandveiligheid moesten architect en
studiebureau twee grote waterresevoirs
inplannen, één voor de bevoorrading van
de sprinklerinstallatie en één voor bluswater ten behoeve van de brandweer. Er werd
berekend dat de reservoirs respectievelijk
240 m³ en 360 m³ water moesten kunnen
herbergen.
Traditioneel werd voor dit soort projecten
een betonnen kuip gegoten, een klus die
met inbegrip van de uitharding makkelijk
tot 6 weken in beslag kan nemen, met alle
gevolgen voor het werfmanagement en de
oplevertermijn van het bouwproject. De architect en studiebureau besloten het deze
keer over een andere boeg te werpen en
schreven in het lastenboek een oplossing
met Tubao buizen in.

Een kwestie van engineering
Er was werk aan de winkel voor de studiebureaus van Tubao Benelux en alleenverdeler Deschacht. “Een oplossing
met Tubao buizen is per definitie maatwerk”, vertelt Geert Vanhecke van Tubao
Benelux. “Wij produceren de gegolfde,
gegalvaniseerde stalen buizen in verschillende lengtes, diktes en diameters.
Maar om met deze basiscomponenten
tot een doeltreffende oplossing te komen die aan alle vereisten en wettelijke voorschriften voldoet, is een kwestie
van engineering. In functie van de toepassing, locatie, regelgeving e.d. maken
wij een ontwerp dat we invullen met de
benodigde Tubao elementen én voorzieningen zoals aansluitingen, leidingen,
pompen, inspectieschachten, noodoverstorten e.d. Voor deze engineeringfase
werken onze studiedienst en die van Deschacht nauw samen en natuurlijk ook
met de architect en het studiebureau
van de bouwheer.”

kan doen als bluswater voor de brandweer.
Daartoe werd de buis uitgerust met aanzuigleidingen waarop de brandweer indien
nodig kan aansluiten. De tweede tank meet
34,50 meter en zal de sprinklerinstallatie
voeden met zuiver leidingwater. Ook hier
werden de nodige aanzuigleidingen gemonteerd.
De twee tanks werden door Deschacht naar
de werf getransporteerd, waar aannemer
grondwerken GLK de buizen in vooraf uitgegraven sleuven liet neerzakken. Tubao zorgde voor de nodige aansluitingen en verdere
afwerking. De hele installatie werd gekeurd
en gecertifieerd door een onafhankelijke ingenieur. Duur van de installatie: een halve
dag! “Als je dit vergelijkt met 4 tot 6 weken
voor een betonnen kuip, dan begrijp je de
keuze voor dit alternatief”, zo besluit Geert
Vanhecke.
Locatie: industrieterrein Sterrenhoek,
Erembodegem
Bouwheer: garage Meerschman
Hoofdaannemer: Willy Naessens Group

Op een halve dag geïnstalleerd

Ontwerp: AASP architecten

In dit geval gaat het dus om twee tanks,
gevormd uit Tubao buizen van 3 meter
doorsnede. De ene heeft een totale lengte van 52 meter en dient voor de opslag
van het opgevangen regenwater dat dienst

Studiebureau: Vinco engineering
Brandbeveiliging: Altebra Fire Protection
Controle en attestering: ing. Stijn Coenen

Sprinklertank Tubao
Een eenvoudige en doeltreffende oplossing om te voldoen aan de wetgeving
inzake bluswateropslag voor de industrie, woongelegenheden, verkavelingen is
een sprinklertank van Tubao. Voorzien van een toevoer met vlotter is de
bluswatertank altijd operationeel met water. Bovendien kan er in geval van
brand heel gemakkelijk op aangesloten worden.

Ondergrondse tanks hebben tal van voordelen
in vergelijking met open bekkens:
• de constante temperatuur van het water en de afwezigheid van licht beperken
de verschillende bezoedelingen
• geen risico op ongevallen
• minder nadelen van vrieskou en verdamping
• geen milieu- en landschapsvervuiling
• geen uitwendig onderhoud
• gemakkelijk in onderhoud want volledig toegankelijk
• verkrijgbaar vanaf 10 m³ tot in het oneindige

[INFO]
www.deschacht.eu

Meer info? Contacteer Dirk Stuyven via
dirk.stuyven@deschacht.eu of via 0497/24 88 77.
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Het 11e filiaal is
een feit!
Figuurlijk dan. 2020 was voor iedereen een speciaal jaar. Ook voor de webshop van Deschacht waar we in geloven en
investeren. Pré-Corona, zagen we na de stijging van 2019, reeds een gunstige evolutie m.b.t. het online koopgedrag van
onze klanten. De voorbije maanden heeft deze trend zich doorgezet, wat resulteert in een zeer mooi resultaat.

Grootste stijger: april
We zien een jaarlijkse trend met een online piekverkoop in de maand juni. Dit o.a. door onze jaarlijkse webshop promomaand.
2020 was anders. De marktsituatie resulteerde in een topmaand april waarbij we 14% in online omzet noteerden.

1M

0M

Jan

Feb
Q1

Mar

Apr

10% online verkoop
De webshop plaatsen we
vandaag naast onze 10 filialen.
Klanten vinden online de weg naar het
productassortiment en maken gebruik
van de voordelen van de e-shop
zoals o.a. de extra online korting.
Wij sluiten 2020 zeer mooi af met een
behaald doel van 10% van de
totale omzet.

May
Q2

Jun

Jul

Aug
Q3

Sep

De trend is gezet
Ook in absolute cijfers mochten we dit
jaar enkele records breken. Zo landden we
in september voor de eerste keer boven
1.000.000 € online verkoop. Het doel is
meteen gesteld voor de komende maanden.
Met meer dan 11000 webshop bestellingen stijgen we met ca. 62% t.o.v. vorig jaar.
We realiseren in 2020 een stijging van 40%
in online verkoop met 10 MIO. als knap
eindresultaat.

Oct

Nov
Q4

Dec

SCOREN
BIJ DESCHACHT
In juni vieren we opnieuw “Tournée Générale”
Onze jaarlijkse webshop actie EK 2021
start op 1/06/2021

Speciale dank gaat uit naar de hoogste
online bestelling ooit met een waarde
van ca. 40.000 €
Het digitale team gelooft alvast in een mooi
2021 en wenst u alvast te bedanken voor
het gebruik en geloof in onze webshop.
Wij bouwen voort en voorzien verdere optimalisatie in functie van uw gebruiksgemak.
Uw mening en ideeën tellen. Daar komen
we binnenkort op terug met een uitgebreide
bevraging.

DESCHACHTONLINE

Primeur:
Skylux productconfigurator
in webshop
Bert Vermeiren, CDO van Buildmat, legt uit:
“Vanop een Skylux koepel in de webshop
kan je doorklikken naar de Skylux configurator, waar je vorm, producttype, uitvoering
(vast, opengaand), opstand, breedte en
lengte van de gewenste koepel kan instellen. Het systeem vertaalt dit automatisch in
een lijst met configuratie-opties die je nog
manueel kunt aanpassen. Je krijgt er ook
meteen een overzichtelijk 3D-model bij.

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Deschacht timmert verder aan de weg naar maximale digitalisering en dus betere
dienstverlening. In samenwerking met daglichtspecialist Skylux kun je nu in de
webshop van Deschacht koepels voor het platte dak van a tot z configureren.
Met een druk op de knop hevel je de productlijst over naar je winkelmandje. Daar
heb je een zicht op jouw totaalprijs en de
prijs per onderdeel.
Gedaan met codes overtikken, foute of onmogelijke bestellingen vanwege verkeerde
codes, enzovoort. Resultaat: altijd een correcte bestelling en minder tijdverlies.
Kortom: minder stress!

ONZEFILIALEN
Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

linkedin.com/company/deschacht

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 052 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

youtube.com/DeschachtPlastics

www.deschacht.eu

Filiaal Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

facebook.com/DeschachtNV

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T 051 68 93 77
tielt@deschacht.eu

instagram.com/deschacht_bouw

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

