Alweer een nieuwe vestiging voor de gekende groothandel

Bouwshop Deschacht
breidt uit naar Hasselt

bedienen en dankzij onze nieuwe vestiging in Hasselt zijn we nu ook in de
provincie Limburg aanwezig. Zo zitten
we dichter bij de Limburgse bouwprofessional, die voortaan dus zijn
producten niet meer in Geel of Herstal
bij Luik moet gaan afhalen. Hasselt zit
bijna centraal tussen die 2 vestigingen
in. Die regionale verspreiding vinden
we belangrijk: de vakman hoeft maximaal 30 km te rijden om één van onze
filialen te vinden.”

Begin dit jaar opende Bouwshop Deschacht alweer een
nieuw filiaal, dit keer in het hart van de provincie Limburg.
Deze intussen negende vestiging is de volgende stap in
het groeiplan van Deschacht om binnen enkele jaren
bouwoplossingen aan te kunnen bieden aan professionals
in heel België.
Deschacht is een Belgische distributeur in bouwmaterialen voor bouwprofessionals en doe-het-zelvers, gespecialiseerd in producten voor riolering
en afvoer, dak-, gevel-en isolatiematerialen en folies. De vakman kan op
de webshop en in de diverse filialen
verspreid over gans het land zijn keuze
maken uit een productassortiment
van meer dan 15.000 artikelen. Naast
bouwmaterialen krijgt de vakman in
elk filiaal ook advies over de beste
bouwtechnische oplossing voor zijn
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project. Eén van de troeven en garanties van Deschacht is de snelle levering, want tegenwoordig vindt je wel
quasi overal een filiaal in de buurt…

Over gans het land
“Dat is inderdaad onze ambitie.”, verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Jo
Verfaellie: “Tot op heden hadden we
al 8 filialen in de provincies Oosten West-Vlaanderen, Antwerpen en
Luik. Op termijn willen we heel België

Ingericht volgens one-stop
shop filosofie
De locatie van het nieuwe filiaal is
niet toevallig gekozen. De Genkersteenweg is een belangrijke verkeersas
tussen Hasselt en Genk, makkelijk
bereikbaar en Deschacht renoveerde
er een bestaand gebouw volledig. Het
nieuwe distributiecentrum is overigens
ook volledig ingericht volgens de onestop shop filosofie van Deschacht: een
groot magazijn met een winkel waar
de aannemer materialen kan kiezen,
bouwadvies krijgt en gereedschappen
en tools voor gebruik op de werf vindt.
Jo Verfaellie: “Ook in Hasselt bieden
we een grote voorraad kunststof materialen aan die de aannemer via onze
webshop, telefonisch of ter plekke kan
bestellen. Hij vindt er al het gereedschap dat hij nodig heeft om onze producten te plaatsen en krijgt van onze
medewerkers advies bij zijn keuze.”

