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Pipe bursting

Renovatiespecialist Renotec vernieuwde 
de riolering in de Versailleslaan in Neder-
Over-Heembeek met pipe bursting, een 
innovatieve en snelle techniek.

Dakstructuur van 3 
huizen in 2 dagen klaar 
Deschacht adviseerde Tricabo om de daken dicht 
te leggen met de isolerende Unidek-dakelementen 
van Kingspan. 

Nieuwe GVK-riolering

Scheiding van afval- en regenwater te 
Oudenaarde. 

Bespaar tijd met de 
Deschacht App
Online bestellen nu ook eenvoudig via de 
app op je smartphone. 

Daar is de Lente.

Wat moet een mens nog zeggen in deze tijden ? De bloemetjes bloeien en de 
vogeltjes fluiten en we zijn allemaal terug met de voeten op de grond. Geen 
files, geen stress. Onwezenlijk.

Ook een leerrijke periode, op alle gebied. 
Verbazend hoe snel we ons aanpassen. Een 
periode waarin je leiderschap kan tonen. Wie 
zijn je generaals? Met wie trek je ten oorlog?

De heropbouw van onze economie gaat 
misschien lang duren. Ze gaat ook vele 
kansen bieden. Politici moeten nu moed 
tonen en grote infrastructuurwerken initiëren, 
werk creëren, stimuli geven voor bedrijven die 
aanwerven en investeren. En waarom zouden 
we niet wat meer lokaal kopen i.p.v. over de 
grens? Ik begrijp de oproep om Belgische 
e-commerce platformen te verkiezen boven 
buitenlandse. De e-commerce van Deschacht 
doet het trouwens uitmuntend.

“Je kan de ladder naar succes niet beklimmen 
met de handen in je zakken”, aan het werk!

#BESAFE
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Glasvezelversterkte kunststof riolering
te Oudenaarde

Lees meer op pag. 6

Deschacht lanceert PIXASOLAR in exclusiviteit:  esthetische 
gevelbekleding die tegelijk dienst doet als zonnepaneel. 

Dankzij een unieke inkjetprinttechniek kunnen aan de 
zonnepanelen eender welke look worden meegegeven. Het 
Pixasolar gamma is uitgebreid: diverse kleuren of texturen zoals 
natuursteen, hout, marmer of de keuze om de panelen volledig 
naar eigen ontwerp te laten uitwerken. 

Uniek aan Pixasolar is dat er tussen de glaslagen bijkomend een 
keramische inkjet printlaag is aangebracht die het zonnepaneel 
zijn unieke uitstraling geeft. Het glaspakket zorgt ervoor dat 
de zonnecellen alsook de prints gevrijwaard blijven van gure 
weersinvloeden. Daarnaast zorgt het voor veiligheid, stabiliteit 
en verbeterde akoestiek.

Lees meer op p. 2

Pixasolar, esthetische gevelbekleding
en zonnepanelen in één

Glasvezelversterkte kunststof riolering
te Oudenaarde
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Riolering en infiltratie voor koel- en vrieshal van 
fruitsapproducent
De Braziliaanse fruitsapreus Citrosuco bouwt in zijn enige Europese productievestiging in Gent een nieuwe koel- en vrieshal van 
6000 m². Aannemingsbedrijf Bolckmans leidt het project in goede banen. Deschacht tekende de rioleringsstudie uit en leverde 
de buizen, infiltratiekratten, deksels en pompput.

Volledige rioleringsstudie

Projectmanager Herman Claeys van 
Bolckmans: “De architect had al 
een voorontwerp van de riolering 
getekend. Op basis daarvan voerde 
Deschacht een rioleringsstudie uit. 
Daarin optimaliseerden ze de ligging 
van de leidingen en voorzagen ze onder 
andere overgedimensioneerde buizen, 
toezichtsputten, infiltratiebuizen en 
-kratten. Ze tekenden het uitvoeringsplan 
uit waarmee we de aanleg konden 
starten.”

Alles op maat

Dankzij 96 m³ Ribwallbuizen ø600 in 
combinatie met een infiltratiebekken 
wordt er in totaal 246 m³ regenwater 
geïnfiltreerd”. Dat volume is samen met 
de infiltratie oppervlakte groot genoeg 
om te voldoen aan de voorwaarden van 
verordening hemelwater. Een pomp-
put die op maat gemaakt is van de 
aansluitpunten en de oppervlakte van 
het regenwater dat erin aankomt, pompt 
het water aan de laad- en loskade naar 
omhoog tot in de riolering.”

“Citrosuco ligt aan het Sifferdok in de 
haven van Gent. Daar rijden reachstackers 
rond die geladen containers laden, lossen 
en stapelen. Daarom plaatsten we ook 
deksels die een gewicht van meer dan 90 
ton aankunnen.”

[INFO] Meer info? Contacteer Gert Laeremans via gert.laeremans@
deschacht.eu of Dirk Stuyven via dirk.stuyven@deschacht.eu.

WERFREPORTAGE

COVERREPORTAGE

BOLCKMANS NV

 � Opgericht: 1992

 � Locatie: Hoogstraten

 � Werknemers: 150

 � Activiteiten: bouw, renovatie, 
aanpassing, herstelling en 
onderhoud van bedrijfsgebouwen

 � Bedrijf: bij Bolckmans wordt je 
project in samenspraak met je 
architect volledig uitgewerkt door 
een eigen team van ingenieurs en 
architecten. Bolckmans ontzorgt 
je volledig en zoekt constant naar 
mogelijkheden om beter en slimmer 
te bouwen. 

 � Meer info: www.bolckmans.be 

Pixasolar, esthetische gevelbekleding
en zonnepanelen in één
Deschacht lanceert PIXASOLAR in exclusiviteit:  esthetische gevelbekleding die tegelijk dienst doet als 
zonnepaneel. 

Dankzij een unieke inkjetprinttechniek kunnen aan de zonnepanelen eender welke look worden 
meegegeven. Het Pixasolar gamma is uitgebreid: diverse kleuren of texturen zoals natuursteen, hout, 
marmer of de keuze om de panelen volledig naar eigen ontwerp te laten uitwerken. 

Wie zou twijfelen aan de kwaliteit en de betaalbaarheid van Pixasolar is eraan voor de moeite. De 
fabrikant maakt gebruik van uiterst kwalitatieve, duurzame non-perc monokristallijne zonnecellen met 
een hoog rendement. De zonnecellen worden ingenieus verwerkt en optimaal geconnecteerd om in 
alle omstandigheden maximale opbrengst te realiseren. De Pixasolar zonnecellen zijn aan boven- en 
onderzijde ingesloten in een pakket van gelaagd, thermisch verzegeld PVB-veiligheidsglas.

UITERST KWALITATIEF

 • NON-PERC  
Om esthetische en praktische redenen worden steeds non-PERC zonnecellen verwerkt. Hun quasi 
effenzwart oppervlak verbetert het kleurcontrast en de uniformiteit van de keramische inkjet print.

•  MONOKRISTALLIJN  
Pixasolar werkt steeds met mono-kristallijne cellen met hoge pres taties en een lagere snelheid van 
lichtgeïnduceerde afbraak (LID). De lage celtemperatuurcoëfficiënt zorgt voor hogere prestaties 
bij hoge temperaturen.

 • BYPASS-DIODES 
Pixasolar streeft ernaar om elke oppervlakte zo efficiënt mogelijk te bedekken. Door in het ontwerp 
gebruik te maken van een slim circuitontwerp met bypass-dioden kan het de schaduwwerking 
beperken. 

Website: www.pixasolar.com 

Infiltratiebekken uitgewerkt in Revit - BIM
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Pipe bursting vernietigt en vernieuwt Brusselse riolering
in 1 beweging

Brussel vernieuwt langzaamaan alle rioleringen in de stad. Renovatiespecialist 
Renotec vernieuwde de riolering in de Versailleslaan in Neder-Over-Heembeek met 
pipe bursting. Een innovatieve en snelle techniek die veel minder impact heeft op de 
omgeving dan klassieke graafwerken. Deschacht leverde de nieuwe HDPE-buizen aan. 

Verpulvering en plaatsing in 1

Elly Van der Schraelen, projectleider 
speciale technieken van Renotec: “De 
bestaande gresriolering met een diameter 
van 400 mm in de Versailleslaan was in 
erbarmelijke staat. We hebben die met 
pipe bursting vervangen door HDPE-
buizen. Een burstkop met een iets grotere 
diameter dan de buis verpulvert de leiding 
en duwt de stukjes in de grond errond. De 
machine die de boorkop voorttrekt, trekt 
tegelijk de nieuwe kunststofleiding die 
achter de burstkop hangt op zijn plaats.”

HDPE-buizen van 1 meter

“We dachten eerst lange buizen 
bovengronds aan elkaar te lassen en ze 
langs grote putten in de grond te trekken. 
Maar de nutskabels in de Versailleslaan 
zijn slecht geplaatst en verhinderen om 
onze grote installatie te plaatsen. Daarom 
opteerden we voor korte buizen van 1 
meter en soms maar 0,5 meter lang om zo 
van toegangskamer naar toegangskamer 
van de riolering te werken, telkens over 
een afstand van ongeveer 30 meter. Het 
voordeel van zulke kleine buizen is dat je 
met een kleine machine kunt werken in 
putten van maar 1,5 op 1,5 meter.”

‘Top voorbeeld van 
samenwerking tussen alle 
betrokkenen om de beste 
oplossing te vinden zonder 

hinder voor verkeer en 
omwonenden’ 

Elly van der Schraelen, technisch 
verantwoordelijke - Grean Consult.

Slimme koppelingen

“Terwijl de burstkop de ene buis mee in de 
rioleringsstreng trekt, wordt de volgende 
buis er tegen geperst. Zodra de mof-
spieverbindingen die in de wand zitten 
in elkaar klikken, is de nieuwe riolering 
waterdicht. Die verbindingen zorgen er 
ook voor dat de randen van de buizen niet 
uitspringen. Zo beperken ze de wrijving 
tijdens het trekken door de grond tot een 
minimum.”

Camera brengt 
huisaansluitingen in kaart

“Voor we de werken startten, hebben we 
met een camera in de oude buis gekeken 
om de staat van de buis te controleren 
en te bepalen waar de huisaansluitingen 
zich bevonden. Die afstanden hebben 
we bovengronds uitgezet. Zo wisten we 
precies waar we putten moesten graven 
om ook die aansluitingen te vernieuwen.”

Minieme impact op omgeving

“Het grote voordeel van pipe bursting: de 
impact van de werken op de omgeving 
en het verkeer is miniem. Bij een 
traditionele open sleuf moet minstens 1 
rijstrook afgesloten worden en liggen de 
voetpaden, opritten en parkeerplaatsen 
over een afstand van tientallen tot 
honderden meters helemaal open. 
Dankzij pipe bursting hoeven maar enkele 
kleine putten te graven in het voetpad en 
de parkeerstrook. In de Versailleslaan 
liggen een politiekantoor, enkele scholen 
en verschillende bushaltes. Zij hebben 
weinig tot geen hinder gehad van de 
werken.” 

WERFREPORTAGE

[INFO] Meer informatie over dit project? Contacteer Nick Van Coppenolle 
via nick.vancoppenolle@deschacht.eu of via 0483 737 778.

RENOTEC

 � Opgericht: 1988

 � Locatie: Geel

 � Werknemers: meer dan 750

 � Activiteiten: gespecialiseerde 
renovatie- en restauratiewerken

 � Bedrijf: Renotec lost complexe en 
buitengewone renovatieproblemen 
op en geeft zo je gebouwen, 
monumenten en kunstwerken 
opnieuw een toekomst. Uitdagende 
projecten die ambachtelijke kennis 
en puur vakmanschap vragen, zijn 
een kolfje naar hun hand.

 � Meer info: www.renotec.be
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Dakconstructie niet sterk genoeg?
Permapan brengt 
redding!
Bouwonderneming SD-Construct uit Maarkedal kreeg de vraag om een dak in 
asbestleien te vernieuwen. Probleem: de dakconstructie was niet stevig genoeg voor 
dakpannen en de eigenaar wilde niet het hele dak van zijn woning laten halen. De 
oplossing: de isolerende Permapan-dakpanplaat voor hellende daken van dak- en 
gevelsysteemfabrikant Joris Ide, op maat besteld en geleverd door Deschacht.

Isolerend paneel met de look van dakpannen

Zaakvoerster Saskia Dewit: “De eigenaar 
van de woning in Nukerke wilde een 
nieuw dak in dakpannen. Omdat de 
dakconstructie voorzien was op het 
gewicht van leien, maar niet op dat van 
zwaardere dakpannen, besloten we 
om de Permapan-plaat van Joris Ide te 
gebruiken. Zo lijkt het alsof er toch echte 
dakpannen op het dak liggen. En het dak 
was meteen geïsoleerd.” 

Ook voor de moeilijkste daken

Meestergast Dirk Dewit: “Het dak heeft 
een ingewikkelde constructie. Het is een 
noordboomdak in L-vorm waar onder 
andere een dakkapel in verwerkt zit. 
Omdat de Permapan gemaakt is voor niet 
te moeilijke dakconstructies, moesten 
we afwachten hoe vlot of moeilijk de 
plaatsing zou verlopen. 

Dit project heeft bewezen dat je met 
Permapan elk dak kunt dekken, hoe 
moeilijk de constructie ook is. Uiteindelijk 
hebben we het dak vrij snel en eenvoudig 
vernieuwd.”

Bestand tegen wind en regen

“Het was niet de eerste keer dat we 
Permapan gebruikten. Omdat je platen 
tot 10 meter lang kunt bestellen en ze op 
maat van je dak geleverd worden, is een 
dak in Permapan snel gelegd of vernieuwd. 
Daarnaast is het een stevige dakpanplaat 
die de hardste wind en zwaarste regen 
gemakkelijk weerstaat.” Permapan is een 
geÏsoleerde dakpanplaat voor nieuwbouw 
en renovatie. De plaat heeft een mooie 
vormgeving. Met dampscherm aan 
de onderkant. Gemakkelijk en snel te 
plaatsen op zowel houten als metalen 
draagstructuren.

Deschacht hoofdleverancier

Saskia: “Dankzij Deschacht verliep de 
communicatie met Joris Ide van een 
leien dakje. De vestiging in Aartselaar 
stuurde het legplan naar Joris Ide door 
en regelde alles tot in de puntjes. Het 
is een perfect voorbeeld van de reden 
waarom Deschacht onze hoofdleverancier 
is geworden. Niemand kan aan hun 
flexibiliteit, snelle en correcte leveringen 
en communicatie tippen. En als er toch 
eens een probleem met een materiaal of 
levering is, lossen ze dat meteen op.”  

WERFREPORTAGE

SD CONSTRUCT

 � Opgericht: 2018

 � Locatie: Maarkedal

 � Werknemers: 4

 � Activiteiten: ruwbouw-, metsel- en 
dakwerken

 � Bedrijf: SD-Construct combineert 
40 jaar ervaring in de bouwsector 
met de kracht van jong ondernemer-
schap. Ze specialiseren zich in het 
zetten van ruwbouw, het verbouwen 
van woningen en het vernieuwen en 
nieuw leggen van daken. 

 � Meer info: www.facebook.com/
Bouwonderneming-SD-Construct

“Dit project heeft 
bewezen dat je 

met Permapan elk 
dak kunt dekken, 
hoe moeilijk de 

constructie ook is.”

Dirk Dewit, meestergast

[INFO] Meer informatie over dit project? Contacteer Matthias Van Acker 
via matthias.vanacker@deschacht.eu of via  0472 334 155.

Garage in Aarschot krijgt nieuw dak in pvc Danopol
Garage Jennes, verdeler van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda, bouwt in Aarschot 
een 5de filiaal waar Volkswagen, Seat en Skoda onderdak vinden. In opdracht van 
hoofdaannemer Edibo nv voerde Hendrickx nv de dakisolatie- en dakdichtingswerken 
uit. Ze kozen voor Danopol HS, een pvc-folie die exclusief door Deschacht wordt 
verdeeld.

Normale klus

“Met de 3de generatie van ons 
familiebedrijf hebben we bijna 70 jaar 
ervaring in de isolatie en afdichting van 
platte daken, vooral in de industrie- en 
openbare bouw”, zegt zaakvoerder Rudi 
Hendrickx. “Het dak van een garage 
van een autoverdeler is voor ons een 
standaardjob. Maar het stormweer en 
de regen in de periode van de plaatsing 
maakten er een echte uitdaging van. 
Toch hoefden we niet al te veel van de 
opleverdatum af te wijken.”

Kwaliteitsvolle en 
geattesteerde dakdichting

“We gebruiken Danopol voor 
verschillende projecten. Vooral omdat 
de prijs-kwaliteitverhouding van dit type 
pvc-folie goed zit. Danopol heeft ook 
alle Belgische keuringsattesten die in 
onze sector worden gevraagd. Tijdens 
de plaatsing moet je heel nauwkeurig en 
secuur werken. Maar achteraf heeft de 
bouwheer tientallen jaren plezier van een 
100% waterdicht dak.”

Leverancier nr. 1 van 
dakmaterialen

“We nemen veel van onze materialen bij 
Deschacht af. Niet alleen Danopol. Hun 
assortiment aan materialen voor platte 
daken is enorm groot. Ze leveren elke 
bestelling ook altijd snel en stipt. Reden 
genoeg voor ons om met hen te blijven 
samenwerken.”

[INFO] Meer informatie over dit project? Contacteer Carl Jansen   
via carl.jansen@deschacht.eu of via 0499 513 344.

WERFREPORTAGE

HENDRICKX NV

 � Opgericht: 1952

 � Locatie: Pelt

 � Werknemers: 45

 � Activiteiten: dak- en afdichtingswerken

 � Bedrijf: Hendrickx nv specialiseert zich al bijna 70 jaar in de 
afdichting van platte daken. Pvc, TPO, roofing, EPDM, PIB, 
PMMA: welke techniek je ook kiest, Hendrickx nv geeft je bedrijf 
het perfecte platte dak en kwaliteit aan een eerlijke prijs.

 � Meer info: www.hendrickx.pro - platdak@hendrickx.pro
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Dakstructuur van 3 woningen in 2 dagen klaar 
met Unidek
Bouwonderneming Tricabo uit Bornem 
bouwt in Temse 6 eengezinswoningen. 
Aan de eerste 3 huizen wordt volop 
gewerkt. De andere 3 volgen binnen 
enkele maanden. Tricabo koos er op 
advies van Deschacht voor om de daken 
dicht te leggen met de isolerende Unidek-
dakelementen van Kingspan. 

Zaakvoerder Guy Veyt: “We namen 
contact op met Deschacht omdat we 
op zoek waren naar een alternatief 
voor de traditionele houtstructuur van 
daken. We wilden ook van glaswol af. 
Dat is arbeidsintensief om te plaatsen. 
Deschacht stelde voor om de isolerende 
panelen van Unidek te leggen.”

Sneller geplaatst dan 
houtwerk

“De daken van de eerste 3 woningen 
staan er nu op. We zijn enorm blij dat 
we de raad van Deschacht hebben 
opgevolgd. De daken lagen dicht in 2 
dagen. Nog eens 2 dagen later waren 
ze helemaal klaar. En dankzij Unidek 
hebben we alles in eigen beheer kunnen 
doen. We kregen bij de werfopstart de 
nodige support en technisch advies van 
Deschacht en Kingspan.

Hoogisolerend

“Het systeem heeft nog meer voordelen 
dan we dachten. Dankzij Unidek is de 
dakstructuur heel mooi recht. Zo kun je 
vlot de panlatten en dakpannen erop 
bevestigen. Ook de isolatiewaarde ligt 
enorm hoog. We halen een E-peil van 
20. De toekomstige eigenaars hoeven de 
eerste 5 jaar geen kadastraal inkomen te 
betalen.”

Mooie binnenafwerking

“Ook de binnenkant van het dak is meteen 
mooi afgewerkt. Je hoeft geen gipsplaten 
meer te bevestigen. Het enige wat je 
nog moet doen, is de naden wegwerken. 
En omdat Unidek dunner is dan een 
traditionele dakstructuur met klassieke 
isolatie, win je binnenruimte. Dankzij de 
structuur van het systeem zijn dakramen 
ook veel sneller geplaatst.”

Nieuwe leverancier gevonden

“Samengevat: de kwaliteit die je met 
Unidek krijgt, is zijn geld meer dan waard. 
We spaarden veel werk uit en wonnen 
zeeën van tijd. Dit is het eerste project 
dat we uitvoeren met bouwmaterialen 
van Deschacht. Hun prijs zit goed, en 
het contact met hun mensen is heel 
professioneel en aangenaam. We zijn 
meer dan tevreden. Alles is zo vlot 
verlopen, dat we de materialen voor onze 
toekomstige projecten zeker bij hen zullen 
bestellen.”

TRICABO NV

 � Opgericht: 1992

 � Locatie: Bornem

 � Werknemers: 100

 � Activiteiten: woningbouw en 
renovatie

 � Bedrijf: met hun ervaring en 
kennis levert Tricabo gebouwen 
en renovaties af die perfect 
beantwoorden aan de noden van de 
klant en de wettelijke normen. De 
technische en financiële aspecten 
houden ze nauwlettend in het oog.

 � Meer info: www.tricabo.be[INFO] Meer informatie over dit project? Contacteer Stef De Wachter 
via stef.dewachter@deschacht.eu of via 0472 776 319.



6  [INFO#2]

www.deschacht.eu

Digitale optimalisatie 
met Velux
Velux en Deschacht maken de keuze van uw gordijn of rolluik eenvoudig. Dit kan 
vanaf nu via de gordijnconfigurator van Velux. Vul het VELUX dakvenster aan met 
de VELUX accessoires die 100% perfect passen. Gordijnen of rolluiken? Voor elke 
toepassing beschikbaar: verduisteren, licht temperen, insecten buitenhouden, 
hitte buitenhouden.

Ga naar shop.deschacht.eu en configureer uw dakvenster meteen.

 PRODUCTFOCUS WERFREPORTAGE

Persyn saneert riolering in 
Oudenaarde
Met advies en collectoren van Deschacht 
In het centrum van Oudenaarde zorgt 
specialist in riolering, wegenwerken en 
beton Persyn voor een scheiding van 
afval- en regenwater in de Rietgracht. 
Voor de levering van de collectoren in 
GVK  en het technische advies werken ze 
samen met Deschacht. 

Rioleringswerken in 
Oudenaarde

Projectleider en medebestuurder Lode 
Provoost: “Nog tot juli 2021 werken we 
met een team van 15 rioleringswerkers 
aan de Rietgracht in Oudenaarde – in 
opdracht van de stad en Aquafin. Dwars 
door het centrum loopt ondergronds 
een overwelfde koker die dienst doet 
als riolering. We plaatsen over een 
afstand van 2 km een nieuwe riolering 
in glasvezelversterkte kunststof (GVK) in 
de koker voor het afvalwater. Daarnaast 
saneren we – volledig ondergronds – 
de bestaande koker, om op termijn 
het regenwater af te voeren. Ongeveer 
400 woningen zullen op het nieuwe 
rioleringsnet worden aangesloten.”

Materialen en technisch 
advies van Deschacht

Voor de bouwmaterialen deed Persyn 
een beroep op de firma Deschacht. 
Alle collectoren en buizen voor de 
huisaansluitingen komen van Deschacht. 
De hoofdcollectoren zijn GVK-
leidingen, de andere buizen van HDPE. 
Lode Provoost: “De studiedienst van 
Deschacht werkt voor ons technische 
voorstellen uit voor de huisaansluitingen 
en de collectoren. We werken regelmatig 
samen en zijn daar altijd heel tevreden 
over.”

GVK buizen
GVK (glasvezel versterkte kunststof) buizen zijn zeer goed bestand tegen 
corrosieve stoffen en  tegen de lage pH-waarde van biogeen zwavelzuur, 
dat vaak wordt aangetroffen in afvalwater. De GVK buizen zijn daarom 
perfect inzetbaar voor het gebruik van afvoer van stedelijk afvalwater. 
GVK buizen zijn breed inzetbaar voor zowel afvoer van  brug-, weg-, rail 
of tunnelwater. 

PERSYN NV

 � Werknemers: 140

 � Activiteiten: beton-, wegen- en 
rioleringswerken

 � Bedrijf: Persyn uit Zwevegem bouwt 
en renoveert tunnels, bruggen 
en ondergrondse constructies en 
legt waterleidingen, rioleringen en 
bergingsbekkens aan. Met een eigen 
betoncentrale en transportbedrijf 
winnen ze tijd om elk project 
precies volgens de voorschriften af 
te leveren. Persyn plaatste onder 
andere de fietserstunnel aan de 
drietrapssluis in Ooigem, bouwde 
de brug over de A7 in Bergen en 
scheidde in heel wat gemeenten 
het afvalwater van het regenwater 
– onder andere in Harelbeke en 
Langemark. 

 � Meer info: www.persyn.be [INFO] Meer informatie over dit project? Contacteer Patrick Maes via 
patrick.maes@deschacht.eu of via 0473 955 924.
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ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

Deschacht in
Herent 
“nummer 10”
De bouwprofessionals in Vlaams-Brabant kunnen sinds begin 
maart terecht in de 10e bouwshop van Deschacht. Het filiaal 
is gevestigd op de Tildonksesteenweg 100, in Herent vlakbij 
Leuven. 

Afhaling en levering

Je kan er terecht voor het assortiment bouwproducten van 
Deschacht en gespecialiseerd advies. Het magazijn ligt 
vlak bij de verbindingsbaan tussen Mechelen en Leuven.
Bouwprofessionals halen er hun materialen op of laten 
leveren op de werf.

Toekomst

Een tijdelijke renovatie van het pand is achter de rug. 
Deschacht Herent krijgt in de toekomst echter de 
uitstraling die het verdient. Binnen enkele maanden worden 
de one-stop bouwshop en bijhorende gebouwen verder ontwikkeld.

Jo Knops, de filiaalleider is ambitieus: “Mijn ambitie voor Deschacht Herent is om de rechterhand 
te worden van alle bouwprofessionals in Vlaams-Brabant. Met snelle en correcte leveringen, 
advies rond bouwmaterialen en technische ondersteuning – met de hulp van de studiedienst op 
ons hoofdkantoor.”

Welkom

Bij een bezoek aan onze vestiging, leidt het Deschacht team de bouwprofessional doorheen het 
volledige aanbod. Deschacht Herent is op van maandag tot vrijdag, van 7-12u en van 13-18u.

 DESCHACHTNIEUWS

www.deschacht.eu

Kwalitatieve bouwproducten
en -advies . . . onder één dak!

Tildonksesteenweg 100 - 3020 Herent

Tel. 016/140 995 - mail: herent@deschacht.eu

Ik ga naar de  
nieuwe bouwshop in Herent

en ik krijg ...
een gele bouwemmer

 PRODUCTFOCUS

De bouwsector schreeuwt om 
vakmannen
De zaken gaan goed in de bouw, maar niet alle klanten kunnen geholpen worden omdat de sector op zoek is 
naar extra werkkrachten die momenteel onvindbaar blijken. De sector heeft nood aan instroom van technische 
profielen. Ook in de gevel- en daksector is de vraag naar vaklui hoger dan het aanbod. 

Isotherm speelt hierop in door 2 systemen aan te bieden die de plaatsingstijd aanzienlijk verkorten en kwaliteit 
garanderen. Hetzelfde rendement tegen lagere arbeidsuren.

Isotherm kent kant-en-klare isolatie systemen waarmee daken en gevels in één fase worden opgebouwd en 
geïsoleerd. De panelen zijn samengesteld uit een hoogisolerende Polyurethaan kern, een 100% ALU-cachering en 
een geïntegreerde metalen panlat. De Isotherm-panelen worden langs de buitenzijde op de dakstructuur of gevel 
aangebracht. Isotherm vormt zo een ononderbroken isolatieschild, volledig vrij van koudebruggen. Isotherm bewijst 
dat dak- en gevelisolatie tegelijk duurzaam, kwalitatief, snel en eenvoudig te verwerken én prijsgunstig kan zijn.

   

   ISOTHERM MURO

Isotherm MURO is een innovatieve gevelisolatie waarmee zowel 
nieuwbouw- en renovatiegevels snel, efficiënt, doorlopend én duurzaam 
geïsoleerd kunnen worden. Isotherm MURO leent zich perfect voor alle geventileerde 
en niet geventileerde toepassingen. Het MURO regelsysteem zorgt ervoor dat elke gevel 
snel, eenvoudig en accuraat kan worden uitgelijnd met behulp van een unieke techniek met 
lasertechnologie. In combinatie met houten of aluminium regelwerk kan nadien op MURO 
elk type gevelbekleding worden geplaatst.S

   ISOTHERM MAX

Isotherm MAX is het kant-en-klaar sarking daksysteem waarmee het dak in één fase 
wordt opgebouwd en geïsoleerd. De Isotherm sarkingdak isolatiepanelen worden langs de 
buitenzijde op de kepers of spanten aangebracht. Isotherm vormt zo een ononderbroken 
isolatieschild, volledig vrij van koudebruggen. Bij renovatie maakt de bovendakse plaatsing 
de isolatie mogelijk van reeds afgewerkte zolderruimtes.
Lambda d-waarde van 0,022 W/mK.



linkedin.com/company/deschacht youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu
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ONZEFILIALEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T +32 (0)16 14 09 95
F +32 (0)16 14 09 94
herent@deschacht.eu
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DESCHACHTONLINE

Efficiënt aankopen via de Deschacht App
Bespaar tijd | Scan via de Deschacht App | shop.deschacht.eu | Android & iPhone
Deschacht investeert reeds enkele jaren 
in digitale ontwikkeling om het u als klant 
gemakkelijker te maken. Zo lanceerden 
we de voorbije maanden een aantal 
mogelijkheden om efficiënter te werken 
met behulp van shop.deschacht.eu.

Heb je onderstaande e-shop 
mogelijkheden om efficiënter te 
werken reeds ontdekt?

 • Samenstellen van Lijsten met 
producten die je frequent bestelt.

 • Snelingave om snel een aantal 
producten in het winkelmandje te 
gooien

 • In één keer opladen in het winkelmandje 
van uw in Excel voorbereide bestelling.

Vandaag gaan we nog een stapje verder 
en lanceren we de mogelijkheid om 
producten te bestellen door te scannen 
via je smartphone. Volg onderstaande 
eenvoudige stappen en je bent er klaar 
voor.

Geen barcode scanner 
meer nodig, scan met

uw smartphone

Stap 1: plaats de App op je 
beginscherm

Plaats de Deschacht e-shop voortaan op 
het beginscherm van je smartphone! 
Surf naar shop.deschacht.eu en volg de 
instructies onderaan je scherm om de 
webshop als app te installeren.

Stap 2: stel uw lijst van 
barcode-producten samen

Om een lijst te kunnen samenstellen 
heeft u een account voor de e-shop 
nodig. Heeft u nog geen account? 
Doe je aanvraag dan online via shop.
deschacht.eu en we bezorgen u binnen 
de 2 werkdagen uw login.

Zoek via de e-shop de producten op die 
je frequent wenst te bestellen en voeg 
deze toe aan je Barcode-producten lijst 
door bij de producten te klikken op het 
lijst icoontje:  

Stap 3: druk uw barcode-lijst 
of uw barcode-etiketten

Druk een Barcode-lijst af als u op basis 
van deze lijst de voorraad op uw werf of in 
uw magazijn wenst aan te vullen.

Ga hiervoor naar ‘Mijn lijsten’ onder 
‘Mijn Deschacht’, zoek je lijst en druk 
vervolgens op ‘Barcode lijst afdrukken’.

Druk barcode-etiketten af als u op 
basis van een etiket bij het product 
de voorraad op uw werf of in uw 
magazijn wenst aan te vullen. Ga 
hiervoor naar ‘Mijn lijsten’ onder 
‘Mijn Deschacht’, zoek je lijst en druk 
vervolgens op ‘Barcode etiketten 
afdrukken’.

Stap 4: scan uw te bestellen 
producten (recente smartphones)

Om de barcodes op uw barcode-lijst of 
uw barcode-etiket te scannen, klikt u 
op het barcode-icoontje naast het zoek-
icoontje. Ga vervolgens met de blauwe lijn 
over een barcode en u wordt automatisch 
doorverwezen naar het desbetreffende 
product op onze webshop.

DESCHACHTEVENTS

Gratis opleidingen, 
infoavonden en events
Infoavond
14/05 donderdag Infodag ‘Plat dak’, Hoogstraten

Bouwexpo’s
09/06 dinsdag Vlario-dag, Antwerp Expo

09/06 dinsdag Congres Publieke ruimte,

   ICC Gent 

10/09 donderdag  Geel

Beurzen
27/11 vrijdag  Belgian Roof Day 

Bouwverlof
Oostakker:
Vanaf zaterdag 18 juli 2020 t.e.m. zaterdag 
1 augustus 2020.  Het filiaal Oostakker is tijdens  
het bouwverlof geopend voor afhalingen.

Tielt & Zedelgem:
vanaf zaterdag 18 juli 2020 t.e.m. zaterdag 
8 augustus 2020.

Aartselaar, Geel, Hasselt, 
Hoogstraten, Herent & Herstal:
vanaf zaterdag 11 juli 2020 t.e.m. zaterdag 
1 augustus 2020.

Hamme:
vanaf zaterdag 18 juli 2020 t.e.m. zaterdag 
1 augustus 2020.

DESCHACHTNIEUWS

Raadpleeg de kalender via www.deschacht.eu/kalender/

voorbeeld barcode-etiketten


