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TUSSEN DE REGELS

Dank u wel
Op 5 mei hielden we een spetterend
feest op een unieke locatie, de
Ghelamco Arena. Hiermee wilden
we onze talrijke regionale klanten
uit de omgeving van Gent eens extra
bedanken voor de jarenlange trouw en
goede samenwerking. Met meer dan
1100 aanwezigen was onze ‘Starnight’
een onvergetelijk succes voor klanten
en medewerkers. Dank u wel daarvoor.
Een dergelijke grote opkomst
stimuleert ons om er volop tegenaan
te gaan en ervoor te zorgen dat
we u ook de komende jaren een
onderscheidende service kunnen
blijven bieden.

Deschacht investeert ondertussen op
vele fronten tegelijkertijd:
Na de zomer zullen onze commerciële
buitendienst-medewerkers met een
vernieuwde tool de baan op gaan. Niet
alleen zullen ze toegang hebben tot
accuratere info over jullie koopgedrag,
ze zullen jullie ook de vele voordelen
van onze e-commerce kunnen tonen
i.p.v. er enkel over te spreken. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit een extra
boost zal geven aan onze e-commerce
activiteiten.
De verbouwingen in ons filiaal in
Hamme zijn gestart. Na het bouwverlof
opent ons vernieuwd filiaal met een
eigen shop, extra vakkundig personeel
en eigen transport.
En van zodra onze bouwvergunning
in Aartselaar (eindelijk) wordt
goedgekeurd, zullen we ook dat filiaal
grondig vernieuwen. De volgende stap
is het openen van nieuwe vestigingen!
We houden jullie natuurlijk als eerste
op de hoogte.
Veel leesplezier!

OP DE COVER

Wit-Gele Kruis krijgt
pH-neutrale dakbedekking
In september 2016 gingen in Tielt de
werkzaamheden van start voor het WitGele Kruis. De zorgspecialist krijgt er
een nieuw administratief gebouw bij.
Als dakbedekking koos bouwbedrijf
Braet voor Superplan, een synthetisch
dakmembraan die het hergebruik van
regenwater toelaat.
Na een verblijf van vijftien jaar in Pittem
keert de West-Vlaamse afdeling van het
Wit-Gele Kruis terug naar haar heimat in
Tielt. Het nieuwe administratieve gebouw
krijgt veel natuurlijk licht, een fantastisch
zicht op het landschap en een patio met
bomen en een waterpartij. Bouwbedrijf
Braet staat er garant voor de werfleiding
en Chris Dermaut voerde de dakwerken
uit.
>> lees verder p. 2

Jo Verfaellie Gedelegeerd bestuurder
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In Heule brengt de Kringloopwinkel al zijn
Kortrijkse activiteiten samen in één gebouw.

Lees verder op p. 2

Bouwonderneming Grammyco bouwt 56
assistentiewoningen, een restaurant en
een ontspanningsruimte.

In Melle wordt volop gewerkt aan een
nieuwe brandweerkazerne.

Wat als uw ERP-programma gelinkt is aan
de webshop van Deschacht? Dan hoeft
u de namen van de bouwmaterialen niet
meer over te typen op uw offertes.

Met de ontwikkeling van de Alu Side-Drain
bevestigt L&S zijn innoverend karakter op
het gebied van sleufafwatering.

Ontdek het hele project op p. 3
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Hergebruik van hemelwater
Projectleider Tom Naessens: “Het nieuwe kantoorgebouw heeft een plat dak
met een oppervlakte van 1074,75 m2. De
opdrachtgever vroeg in het bestek uitdrukkelijk om een pH-neutrale dakbedekking. Het regenwater dat op het dak valt,
kunnen ze dus veilig opvangen, filteren en
recupereren. Die filtering doet niets aan
de pH-waarde van je water. Daarom kies
je beter voor een dakbedekking met een
neutrale zuurtegraad, zoals Superplan
SA. Zo ben je zeker dat het veilig is. Dat
materiaal beschikt zelfs over het drinkwaterattest van het Duitse Institut Nehring.”

BRAET NV

Goede toelichting,
stipte service
Tom: “We werken steeds vaker samen
met Deschacht en zijn daar heel tevreden over. In de voorbereidingsfase gaf
Deschacht een goede toelichting over
Superplan op de werfvergadering. En ze
leverden alle producten correct en tijdig
op de bouwplaats zodat dakwerker Chris
Dermaut aan de slag kon.”

 oprichting: in 1889
 aantal: 80 enthousiaste
medewerkers
 aanbod: betonbouw, gevel- en
betonrenovatie, waterbouw en
ontmijningswerken
 werkterrein: vooral aan de kust
 website: www.braet.be

Superplan SA: dakbedekking met Duitse degelijkheid
Een greep uit de voordelen van Superplan SA. Het synthetische dakmembraan is:
 zelfklevend, en eenvoudig om te bewerken en te plaatsen;
 bestand tegen oliën, vetten en heel wat chemische producten;
 volledig recycleerbaar en het beschikt over de nodige brandattesten;
 damp-open, daardoor droogt het dak snel uit en krijgt condensatie geen kans;
 wortelwerend en garandeert dus de langdurige waterdichting van groendaken.
Weetje: ook het dak van de Bredense sporthal wordt binnenkort vernieuwd met Superplan SA.

MEER INFO? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via Carl Jansen:
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

WERFREPORTAGE

Slim waterbeheer in Heule
In Heule brengt de Kringloopwinkel al zijn Kortrijkse activiteiten samen in één gebouw. Specialist grondwerken en betonvloeren Delporte & Zonen nv nam, naast een gedeelte
van de binnenwerken, het volledige buitenplein voor zijn rekening. Voor de infiltratiebuizen klopten ze aan bij Deschacht.

Wat was het project in Heule
precies?
Gilles Peeters van Delporte & Zonen nv:
“Het project gaat over de renovatie en uitbreiding van een bestaand gebouw van de
Kringloopwinkel. Het heeft een groot plein
met een luifel, dat zal gebruikt worden om
voorraad te stockeren. Wij voerden alle
nivellerings-, beton- en rioleringswerken
uit. Om de geschikte materialen te kiezen,
wonnen we advies in bij de studiedienst
van Deschacht. Want enerzijds moeten
de infiltratiebuizen groot en stevig genoeg
zijn om het regenwater op te vangen.
Anderzijds proberen we de prijs te drukken voor de klant. Na berekeningen raadde Deschacht ons de PP-Ribwall IT-riool
aan met een binnendiameter van 600 mm
en omwikkeld met geotextiel.”

“Uit onze studie kwamen
de infiltratiebuizen van
Ribwall er als beste uit.“
Waarom viel de keuze van
Deschacht op PP-Ribwall ITriool?
Dirk Stuyven van Deschacht: “De
Vlaamse wetgeving voor riolering en afwatering wordt steeds strenger. Want doordat er meer gebouwd wordt, heeft het hemelwater minder ruimte om in de bodem
te dringen, met wateroverlast tot gevolg.
De verordening hanteert daarom heel
strikte rekenregels voor infiltratievoorzieningen, op basis van het buffervolume en

de infiltratieoppervlakte. Uit onze studie
kwamen de infiltratiebuizen van Ribwall er
als beste uit. Ze nemen weinig ruimte in
en zijn gemakkelijk om te plaatsen.”

Werkt u vaker samen met
Deschacht?
Gilles: “We werken reeds ruime tijd samen met de firma Deschacht. We bestellen er een hoeveelheid stock en doen
soms projectbestellingen, die ze op de
werf leveren. Om extra advies in te winnen, kunnen we steeds een beroep doen
op de studiedienst.

DELPORTE & ZONEN NV

 aantal medewerkers: 75
 actief in: België en de buurlanden
 missie: Betonvloer nodig? Bel
Delporte. De aannemer uit Komen
stort industriële en landbouwvloeren
binnen en buiten, tot 22.000 m2
beton per week. Ook schakelt
u hen in voor riolerings- en
nivelleringswerkzaamheden, de
bouw van kelders, silomuren en
keermuren, en omgevingswerken.
Hun belofte: een snel én goed
resultaat dankzij hun uitmuntende
technische kennis en flexibiliteit.
 website: www.delporte.be

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Residentie Orchidee zit onder dak
LUMCO
Wie langs het Ruienplein in Kluisbergen rijdt, kan er niet omheen: hier wordt stevig gebouwd. Bouwonderneming Grammyco zet er
56 assistentiewoningen, een restaurant en een ontspanningsruimte. Als we polsen naar het project, legt dakwerker Lumco juist de
laatste hand aan het dak.

Energiezuinige
assistentiewoningen
Piet Vandepitte, projectleider van
Grammyco: “We bouwen in Kluisbergen
aan Residentie Orchidee, een energiezuinig en ecologisch bouwproject met assis-

“Al van bij de offerte
krijgen wij een zeer goede
begeleiding.”
tentiewoningen. Die zorgen ervoor dat u
langer thuis kunt wonen in alle comfort en
met zorgfaciliteiten als u die nodig hebt.
Het complex ligt op het plein aan de kerk
van Kluisbergen met een buurtwinkel,
brasserie en apotheek in de buurt.”

Roofing van Supergum Plus
Piet Vandepitte: “Op dit moment is het
dak aan de beurt, goed voor 2200 m2, een
serieuze oppervlakte. Voor die werkzaamheden doen we een beroep op Lumco,
specialist in platte, hellende en groendaken, en in dakisolatie, gevelbekleding
en balkonrenovatie. Zij kozen ervoor om
het dak van de residentie waterdicht
te maken met Supergum Plus, dakleer
of roofing met een ATG-goedkeuring.
Deschacht leverde de materialen snel en
tijdig, zoals we dat van hen gewoon zijn.
Daarom halen we veel van onze bouwmaterialen bij hen.”

Zeer goede begeleiding door
Deschacht
Hoe ervaart Stephan Tuytschaever, zaakvoerder van Lumco, de samenwerking met
Deschacht? “De samenwerking verloopt
goed. Al van bij de offerte krijgen wij een
zeer goede begeleiding van onze contactpersoon Didier Van Moorleghem. Dat gaat
van technische bijstand en advies in de
studiefase tot ondersteuning bij het voorstellen van ons dossier bij de klant. Toch
stopt het daar zeker niet voor de mensen
van Deschacht. Ook tijdens de uitvoering
staan ze altijd klaar als er vragen zijn. Alle
leveringen lopen vlot en ze spelen zeer
kort op de bal. De samenwerking met
Deschacht is wat ons betreft zeker een
voltreffer.”

GRAMMYCO

 bedrijf: specialist in
dakwerkzaamheden, isolatie en
gevelbekleding
 oprichting: 1870
 doelgroep: particulieren,
bedrijven, architecten, aannemers
en syndici
 aanbod: nieuwbouw of renovatie?
Dankzij dakwerker Lumco uit
Gent zit u warm en droog. Ze
plaatsen en herstellen uw platte,
hellende en groendak. En geven
uw woning een warme jas met
dakisolatie – inclusief gratis advies
over wetgeving en subsidies.
Ook schakelt u hen in voor
gevelbekleding met tegelpannen,
leien, hout en gevelplaten, en
de waterdichte renovatie van uw
balkon.
 website: www.lumco.be

 bedrijf: onafhankelijk bouwbedrijf
 aanbod: Grammyco bouwt
en renoveert residentiële
(appartements)gebouwen,
industriële gebouwen en kantooren winkelcomplexen, vooral in
Vlaanderen en in de Brusselse
regio. Van sleutelklare projecten
maakten ze hun handelsmerk.
 missie: ‘bouwen met overleg’ is
de rode draad door het werk van
Grammyco. Door alle partners –
bouwheer, architect, ingenieurs
en vakmannen – van bij het begin
rond de tafel te brengen, loopt het
bouwproces eens zo vlot.
 website: www.grammyco.be

“Wij kozen ervoor om het dak van de residentie
waterdicht te maken met Supergum Plus, dakleer
of roofing met een ATG-goedkeuring.“

MEER INFO ? Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via
Carl Jansen: carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344

www.deschacht.eu

170864_Nieuwsbrief_7-2_DEF.indd 3

4/05/17 09:45

4
PRODUCTFOCUS

Performante pompputten
op maat
Als gespecialiseerde toeleverancier van professionele producten en oplossingen voor
afvoer- en rioleringswerken, kan Deschacht een volledig gamma aan kunststof pompputten voor diverse toepassingen aanbieden. Ze worden op maat gemaakt, op de
gewenste hoogte, om een vlotte en precieze koppeling met het rioleringsnet mogelijk
te maken.
Pompputten worden vooral ingezet voor
het oppompen naar een hoger niveau van
hemelwater, van sanitair water, al dan
niet fecaliënhoudend of van industrieel

ze gecombineerd worden met olie- en
benzineafscheiders of vetafscheiders.

“Ons studiebureau helpt u
graag met de keuze van de
juiste pomp(en)”

Vanaf 2 pompen wordt standaard een
schakelkast met alarmmelding voorzien
en het standaarddeksel is gemaakt uit
HDPE. Optioneel kan er een niveausonde bijgeleverd worden, aan te raden bij
gebruik met rioleringswater, evenals
een inox afsluiting en een GSM module.
Optimaliseren

afvalwater. Ze worden zowel toegepast bij
particuliere woningen en verkavelingen
als bij utilitaire en industriële gebouwen.
Bij grote parkings, loskades en ondergrondse parkeergarages zorgen ze voor
een vlotte en perfecte afwatering. Bij bepaalde specifieke toepassingen kunnen

Ons studiebureau helpt u graag met de
keuze van de juiste pomp(en) in functie
van het gewenste debiet, van de opvoerhoogte en van de lengte van de afvoerleiding.

Collinet SA uit Herstal, zusterbedrijf van Deschacht, ontwikkelt en produceert
een compleet assortiment van producten op basis van polyethyleen voor het
voorbehandelen van water. De producten worden voortdurend getest en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.
Door middel van rotatiegieten kan Collinet enkelwandige tanks op basis van
onbewerkt, niet-gerecycleerd PE-poeder produceren.
De pompputten zijn standaard beschikbaar in versies van diameter 500mm tot
2400mm. Hun interne uitrusting wordt op maat bepaald en geïntegreerd op
basis van de behoeften van iedere bouwplaats. De apparaten worden door een
eigen ontwerpbureau bemeten.
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Eerste passiefkazerne
in Vlaanderen
In Melle wordt volop gewerkt aan een nieuwe brandweerkazerne. Algemene ondernemingen Himpe nv leidt de bouwwerkzaamheden in goede banen en schakelde Wulteputte Boudewijn bvba in voor de omgevings- en rioleringswerkzaamheden.
Ook voor Deschacht was er een rol weggelegd.
“Het project van de brandweerpost in
Melle omvat het totale pakket”, vertelt
Wim Magdaleens van hoofdaannemer
Himpe. “Omgevings- en rioleringswerken, ruwbouw, technieken en afwerking. Eind oktober 2015 zijn we gestart
en in juni van dit jaar is de oplevering
van het gebouw gepland. Zulke klussen
zijn de specialiteit van onze firma: het
gaat om een sterk uitgerust utiliteitsgebouw met een grote stelplaats, werkplaatsen, kantoren, kleedkamers, douches, rust- en ontspanningsruimtes,
een grootkeuken en nog veel meer. Op
het dak komt een buitensportveld voor
de brandweermannen, want een topconditie komt niet vanzelf. Interessant
weetje: de brandweerkazerne in Melle
is een passiefgebouw – de eerste passiefkazerne in Vlaanderen.”

Afwatering en riolering
De rioleringswerken waren in handen van
Wulteputte Boudewijn bvba uit Lokeren.
“De brandweerpost ligt onder het afwateringsniveau van de riolering”, vertelt
Boudewijn Wulteputte. “Dus was het
nodig om een pompput te plaatsen waaruit het afvalwater naar de riool gepompt
wordt. Voor het regenwater plaatsten
we een buffersysteem opgebouwd uit

PP-Ribwall-buizen met een diameter
van 400 en 500 mm, gecombineerd
met een bufferbekken, bestaande
uit de IT-plus Controlbox en IT-plus
Variobox. Die installaties zijn ideaal

“Vandaag besteld, morgen
op de werf geleverd.
Dat is Deschacht.“
voor het opvangen, transporteren en
bufferen van regenwater. Ook plaatsten we een koolwaterstofafscheider
voor de zuivering van het verontreinigde
afvalwater.”

Optimaliseren
“Deschacht deed meer dan alleen de
materialen leveren. In samenwerking
met de studiedienst namen ze het riolerings- en afwateringsplan onder de
loep en deden suggesties voor optimalisatie. Daarbij kregen we onmiddellijk een voorstel voor de te gebruiken
materialen. Zo is het fijn samenwerken
voor ons.”
“Voor veel projecten rekenen wij op
Deschacht. Want ze spelen kort op de
bal. Dat is belangrijk, want er durft wel

eens wat te veranderen aan de uitvoeringsplannen. En deadlines in de bouwsector worden steeds krapper. Dus
kiezen we voor een leverancier waarop
we kunnen bouwen. Vandaag besteld,
morgen op de werf geleverd. Dat is
Deschacht.”

De twee pompen die gebruikt
werden voor de brandweerkazerne zijn ontworpen voor continu
gebruik of gebruik met tussenpozen bij een ondergedompelde
installatie. Doorvoer is mogelijk
voor lange vezels en vaste stoffen
tot een grootte van 65 mm en is
geschikt voor afvalwater met een
drogestofgehalte tot 5%.
De pompen werden ingebouwd
in een PE pompput met diameter
1000 en gemonteerd aan geleidingsstangen met ophaalketting
om montage en demontage mogelijk te maken zonder dat er in de
put moet worden afgedaald. De
beveiliging en de besturing van de
pompen gebeurt door een LCDPS2 sturingskast.

WULTEPUTTE BOUDEWIJN BVBA

 opgericht in: 1998
 uitvalsbasis: Lokeren
 aantal medewerkers: 40
 motto: Verrassend
veelzijdig: grond- wegenis- &
omgevingswerken
 website: www.wulteputtebvba.be

ALGEMENE ONDERNEMINGEN
HIMPE NV

 opgericht in: 1924
 uitvalsbasis: Loppem
 aantal medewerkers: 100
 specialiteit: utiliteitsbouw,
residentiële gebouwen,
appartementen en industriebouw
 website: www.himpe.be

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

www.deschacht.eu
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Zo maken we uw administratie nog gemakkelijker
met de software. Die werkbonnen krijgen
mijn medewerkers binnen op hun tablet.
Ze registreren hun werkuren en bewaren
bonnetjes van hun gekochte materialen in
het programma. Zo staat alle informatie
online op één plaats en is die voor iedereen toegankelijk. Ik vind op die manier
snel informatie terug en werk veel sneller.”

RIVULUS

 wat: rioolwerkzaamheden bij
particulieren en bedrijven
 locatie: Gierle & Beerse
 aantal medewerkers: 5

Win tijd en geld
Tony Meeus, sales- & marketingmanager
van Cafca: “Ondernemers in de bouwsector kampen met een aanhoudende
prijsdruk. Als ze willen concurreren, dan
moeten ze in hun kosten snijden, onder
andere door over te schakelen van een
papieren naar een onlineadministratie.

“U kiest de modules
die u nodig hebt.“

 diensten: rioolontstoppingen,
keuringen, camera inspectie,
onderhoud en renovaties
 aanbod: Rivulus is al vijftien jaar
dé rioolspecialist in de Kempen.
U doet een beroep op hen voor
alle rioolwerken: keuringen,
camera-inspecties, ontstoppingen
en reparaties. Rivulus is een
gecertificeerde rioolkeurder én een
erkende afkoppelingsadviseur.
U bereikt hen de klok rond via
0494 722 333.
 meer weten: www.rivulus.be

Cafca ontwikkelt administratieve software voor bouwprofessionals.
Wat als uw ERP-programma gelinkt is aan de webshop van Deschacht? Dan hoeft u de namen van de bouwmaterialen niet meer
over te typen op uw offertes. En werkt u altijd met de meest actuele prijzen van uw leverancier. Voor Rivulus is dat geen wens, maar
werkelijkheid. De rioolspecialist uit Gierle ging in zee met softwareontwikkelaar Cafca en importeert nu automatisch de artikelen
uit de webshop van Deschacht.
Een ERP-pakket is software waarmee
u alle processen in uw bedrijf beheert.
U maakt er offertes, orders en facturen
mee. U registreert ook werkuren, beheert
uw voorraad en bouwt aan een klantenbestand. De voordelen zijn dat u nieuwe
gegevens maar één keer hoeft in te voeren en u veel correcter werkt. Toch blijft

“We zijn heel blij dat we
nu ook met Deschacht
samenwerken. Ook zij
begrijpen dat de toekomst
digitaal is.“
een offerte maken tijdrovend als u alle
bouwmaterialen erin moet plakken. Voor
gebruikers van Cafca-software wordt dat
nu eenvoudiger. Want u importeert de
artikelen van Deschacht automatisch in
uw artikelbibliotheek zodat u ze met een
simpele klik op de offerte zet. Rivulus
testte het uit en zag dat het goed was.

Importeer informatie uit de
webshop van Deschacht
Ben Brans, zaakvoerder van Rivulus: “Ons
bedrijf is gespecialiseerd in alles wat
met rioleringen te maken heeft: aanleg,
renovatie, onderhoud, ontstoppingen,
camera inspecties, keuringen en advies.
We zijn een relatief kleine onderneming
– met vijf werknemers, toch was de administratieve last enorm. Elke avond
kwamen mijn werkmannen binnen met
al hun afleverbonnen en andere administratie van de dag. Ik verloor veel tijd.
Daarom nam ik contact op met Cafca, zij
ontwikkelen software voor installateurs
(HVAC/Electro/Security/Koeltechniek/
Dakdekkers) en algemene bouwbedrijven. Ik wilde weten of zo’n ERP-pakket
ook haalbaar en betaalbaar is voor kmo’s.
En dat bleek het geval.”
Rivulus werkt nu volledig digitaal. Hun
ERP-programma is gekoppeld aan de
webshops van zowel Deschacht als andere leveranciers. Zo stelt Ben in enke-

le klikken zijn offerte samen. Ben: “Van
alle artikelen die ik importeer in mijn
ERP-pakket, zijn de omschrijving, artikelcode, foto’s, technische fiche en actuele prijs beschikbaar. Ik kies zelf welke
informatie op de offerte verschijnt. Ook
maak ik bestelbonnen en werkbonnen

U kiest de modules die u nodig hebt: voor
projectopvolging, voor servicebeheer en
een track and trace voor uw wagenpark.
Door alles online te organiseren wint u tijd
en dus geld. Ook volgen al uw medewerkers
de opdrachten digitaal op de voet – van offerte tot factuur. We zijn heel blij dat we nu
ook met Deschacht samenwerken. Ook zij
begrijpen dat de toekomst digitaal is. Met
de koppeling tussen de webshop en onze
software maken we het bouwondernemers
en installateurs een stuk gemakkelijker.

CAFCA

 wat: softwareontwikkelaar voor
installateurs (HVAC/Electro/
Security/Koeltechniek/Dakdekkers)
en algemene bouwbedrijven.
 locatie: Lommel

Koppel uw ERP-pakket ook aan
onze webshop
Goed om te weten:
1. U koppelt onze webshop aan verschillende ERP-systemen. Naast Cafca werkt
Deschacht samen met Admisol, Plenion en Handsoft.
2. U verbindt uw software ook met andere leveranciers dan Deschacht zodat u
op uw offerte artikelen van verschillende webshops combineert.
3. U haalt binnenkort niet alleen gegevens binnen. Het wordt mogelijk om de
producten op uw bestelbon met een druk op de knop bij ons te bestellen.

 aanbod: Cafca automatiseert
uw administratie, met software
om projecten op te volgen van
offerte tot facturatie. Een greep uit
hun aanbod? Met CafcaCatalog
importeert u informatie uit de
webshops van uw leveranciers.
De mobiele scanner van Cafca
automatiseert uw voorraadbeheer.
En met de DigaBon-app – mét
prikklok – krijgen uw technici hun
werkbonnen voortaan digitaal.
Intussen heeft de software van
Cafca reeds meer dan 2500
gebruikers.
 meer weten: www.cafca.be

MEER INFO? Contacteer de divisie E-commerce via
Wim Verhelst: wim.verhelst@deschacht.eu of 0486 830 099.

DESCHACHTNIEUWS

De nieuwe gezichten
bij Deschacht
Deze nieuwe medewerkers versterkten
onlangs het Deschacht-team. Ze staan
met veel enthousiasme klaar om samen
te werken!
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Sammy Locy

Silvie Speeckaert

Stijn Bellings

Gert Ceulemans

Benji Van Looken

Chauffeur, Oostakker

Medewerker Boekhouding,
Oostakker

Commercieel Medewerker Geel

Chauffeur/Magazijnier Geel

Magazijnier Geel
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Stijlvolle lijnafwatering met de Alu
Side-Drain van L&S
De Side-Drain is een goot met hoge
druksterkte, waardoor deze uitermate
geschikt is om in opritten te plaatsen.
Ze werd uit één geheel ontworpen en bestaat uit geanodiseerd aluminium.

“De Alu Side-Drain geeft de
aannemer de mogelijkheid
om zeer snel, efficiënt
en kostenbesparend te
werken.”

Met de ontwikkeling van de Alu Side-Drain
bevestigt L&S zijn innoverend karakter op
het gebied van sleufafwatering. Het hoeft
amper vermeld te worden dat ze opnieuw
oog hadden voor het design en afwerking
maar ook voor de esthetische look na de
plaatsing.

De anodisatielaag werd pas na het bewerken aangebracht, waardoor het profiel
volledig geanodiseerd is. Dat vermijdt oxidatie aan de zaag of freesnaden. Daarom
spreken we van ‘full’ anodisatie. Hierdoor
is de Side-Drain ook bestand tegen
chloor en mag ze dus probleemloos rond
zwembaden geplaatst worden.
Dankzij het gebruiksvriendelijke kliksysteem, zijn hulpstukken uit plastic of

kunststof overbodig. Dit maakt van de
Side-Drain een duurzame en milieuvriendelijke goot.
Omdat de Side-Drain standaard een voorgemonteerde ‘outliner’ en een bijhorend
verbindingsstuk heeft, is er een enorme
tijdswinst bij de montage. De bevestigingswijze garandeert de uitlijning, waarbij zowel horizontale als verticale uitlopen
mogelijk zijn. Alle inspectieluiken hebben
bovendien doorlopende sleufgaten, hierdoor is er bij de afwerking geen visuele
onderbreking zichtbaar.
De Alu Side-Drain geeft de aannemer de
mogelijkheid om zeer snel, efficiënt en
kostenbesparend te werken.
Behalve de Alu Side-Drain bevat het
gamma van Deschacht ook hulpstukken
in diverse afmetingen; inspectieluiken,
binnen- en buitenhoeken, eindstukken,
verbindingsstukken en montagelijm.

MEER INFO? Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.

PRODUCTFOCUS

Ook in ons gamma: Big Bags voor het zware werk
Het assortiment van Deschacht is enorm uitgebreid; 8 filialen met ruime beschikbare
voorraden en talloze producten die op maat besteld kunnen worden. Daarom vinden
we het belangrijk om nu en dan eens een product in de kijker te zetten.
De Big Bags van Deschacht zijn gemaakt voor het transport of de opslag van zand en
grind en voor het afvoeren van puin. Dankzij de vier hijslussen kunnen de zakken eenvoudig opgetild en verplaatst worden met een kraan.
De Big Bags zijn vervaardigd uit een wit doek en gestikt met zwarte overlocknaden en
veiligheidsnaad. Met een grammage van 170 gr/m2 garandeert het doek een prima
kwaliteit waardoor het uitermate geschikt is voor zwaarder gebruik. Dankzij de vlakke
bodem en de openstaande hijslussen, die ook bij een gevulde zak rechtop blijven
staan, is de zak gemakkelijk en snel aan de heftruck te picken. De zakken kunnen tot
1500kg gevuld worden voor opslag of transport.
Op aanvraag kunnen de Big Bags bedrukt worden (naar wens).

MEER INFO? Contacteer de divisie Folies via
Linsay Koyen: linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 494 950

www.deschacht.eu
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10.000ste E-commerce bestelling
Dirk Van Laarhoven, verantwoordelijke
Logistiek/Magazijn bij de firma Algemene
Bouwwerken Nys-Driesen uit Dessel,
plaatste zijn eerste order enkele dagen
na de lancering van onze webshop. Dirk
werkt graag met de webshop om snel
en eenvoudig orders te plaatsen voor de
standaard bevoorrading van het magazijn. Hierdoor kunnen alle werfteams bij
Nys-Driesen zich snel depanneren. Pvc
buizen en hulpstukken, DPC, Socarex, …
staan bovenaan de favorietenlijst bij Dirk.

enthousiast ambassadeur van onze
e-commerce. Veel klanten lieten zich door
hem al overtuigen door de voordelen van
onze webshop.

Nys-Driesen werd recent opgenomen
in de groep Van Roey en onderging
een naamsverandering naar Artem.

Gedurende vier jaar plaatste Dirk al meer
dan 100 orders via onze webshop!

Vandaag wordt Artem professioneel
bijgestaan door het Bouwteam van
Deschacht en ondersteunen we hen
verder in de groei van hun bedrijf.

Redenen genoeg om Dirk eens in de
bloemetjes te zetten. Hij ontving uit de
handen van Patrik Roef, Commercieel
Afgevaardigde in de regio, een cadeaubon voor een ballonvlucht. Patrik is een

Voor leveringen op werven, worden
de orders projectmatig verwerkt door
onze binnendienst.

ONZE ONLINE SHOP
IS ALTIJD OPEN:

24/24 & 7/7

VERMIJD

WACHTTIJDEN

BEVESTIGING
BESCHIKBAARHEID

:

AFHALING
OF LEVERING,

U BESLIST

1% EXTRA KORTING
OP ELKE ONLINE BESTELLING

GRATIS ZITZAK per online bestelling!*
* 1 zitzak per online bestelling van minstens € 250 (excl. btw).

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Ontdek de vele voordelen van onze

Actie geldig vanaf 15/05 tem 20/07 en zolang de voorraad strekt. Actie niet cumuleerbaar met andere acties,
promoties of werfprijzen. De algemene verkoopsvoorwaarden van Deschacht blijven van toepassing.

Onze e-commerce trein blijft maar doorrazen.Onlangs noteerden we de 10.000ste
webshop order! Het deed ons enorm veel plezier dat deze mijlpaal bereikt werd door
een trouwe gebruiker van het eerste uur.

DESCHA-HA-HACHT

Verlofperiode
Deschacht Oostakker is geopend tijdens het bouwverlof
(voor afhalingen*)!
- De filialen in Aartselaar, Geel, Hoogstraten en Herstal zullen sluiten
vanaf zaterdag 8 juli 2017 tot maandag 31 juli 2017.
- De filialen in Zedelgem en Tielt zullen sluiten
vanaf zaterdag 15 juli 2017 tot maandag 7 augustus 2017.
- Het filiaal in Hamme zal sluiten
vanaf zaterdag 15 juli 2017 tot maandag 31 juli 2017.
* De vakantieregeling in Oostakker is van toepassing

170864

vanaf zaterdag 15 juli tot maandag 31 juli.

ONZEFILIALEN
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

twitter.com/@DeschachtNV

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

linkedin.com/company/deschacht

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

plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner

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

youtube.com/DeschachtPlastics

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
P.I. des Hauts-Sarts
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

facebook.com/DeschachtNV

www.deschacht.eu
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