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Verpakking
Zoals jullie opmerken hebben we
opnieuw wat gesleuteld aan de
‘verpakking’ van Deschacht. Onze
uitstekende marketingafdeling is op
zoek gegaan naar 1 beeld om nog
beter samen te vatten waar wij voor
staan. Deschacht is in de loop der
jaren geëvolueerd naar veel meer dan
enkel een aanbieder van producten.

We zijn op vandaag ook een aanbieder
van oplossingen en systemen van in
de plan fase tot de oplevering van uw
bouwproject, van de riolering tot op
het dak. U, onze klant, handelt graag
met professionals, specialisten. Op die
manier wint u kostbare tijd en ook geld.

Deschacht en D&K Plastics slaan
de handen in elkaar
Goed nieuws voor onze afnemers
van folies allerhande. Buildmat,
de overkoepelende holding boven
Deschacht,
heeft
D&K
Plastics
overgenomen. Dit Antwerps bedrijf is
sinds zijn oprichting in 1999 uitgegroeid
tot een toonaangevende distributeur
in stretchfilms en PE-folies voor bouw
en industrie en voor verpakkings- en
beschermingsmaterialen.

Dat geldt ook voor onze folie-afdeling.
Tegen de zomer 2018 wordt deze
een zelfstandige entiteit. Samen
met D&K Plastics brengen we onze
folie activiteiten onder in een nieuw
verpakkingsbedrijf, met een nieuwe
naam, een nieuw logo. Ook hier is
onze ambitie helder : dit nieuwe bedrijf
uitbouwen tot een top 3 speler in België.
En ook hier leggen we de focus op
oplossingen en werk voor specialisten.
Niet beperkt tot de bouwsector maar
ook voor industrie, voeding, logistiek….

De Business Unit Folies van Deschacht is
gespecialiseerd in verpakkingsmateriaal
en folies voor bouw en industrie. “Wij zijn
verheugd nauw te kunnen samenwerken
met D&K Plastics. Onze bedrijven
zijn complementair en bieden elkaar
toegevoegde waarde op het gebied

Het wordt een boeiend jaar,
Veel leesplezier

[INFO]

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

van expertise en marktkennis, waar
in de eerste plaats onze klanten van
zullen profiteren”, vertelt Linsay Koyen,
Business Unit Manager Folie, Deschacht
Plastics Belgium NV. De onderneming
is zowel nationaal als internationaal
actief en heeft klanten in de sectoren
transport & logistiek, voeding, bouw en
bouwgroothandel, openbare instellingen,
luchthavenbedrijven, grote productie
sites, e.a.
Voeg dit bij het al zeer uitgebreide gamma
van Deschacht en het is duidelijk dat de
combinatie Deschacht-D&K Plastics
een ongeëvenaard aanbod heeft op het
gebied van folies en verpakkingen!

Linsay Koyen, Business Unit Manager Folie via
linsay.koyen@deschacht.eu of 0497 49 49 50.

DESCHACHT KORT

Architecturale
voorzetgevel van
Eternit
Gevelpanelen zo dun als glas en zo
sterk als beton, vrij van onderhoud en
verkrijgbaar in heel wat kleuren.
> PAG. 3

1 km aan HDPEdrukbuizen
In het Antwerpse Malle voeren persleidingen het afvalwater af van de Schepersdijk
naar het waterzuiveringsstation aan de
Salphensebaan.
> PAG. 4

Projectbegeleiding 3,5 kilometer
van boomgroeigresbuis voor
plaatsen
Kuringse riolen
Vanaf nu kan je bij ons terecht voor materiaal en advies rondom duurzaam boombeheer.

Voor de afvoer van het afvalwater (DWA)
schreef Infrax gresbuizen voor. Daarvoor
werd beroep gedaan op Deschacht.

> PAG. 5

> PAG. 7
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Jouw bouwproject verdient het beste. Werk
daarom met professionele materialen van bij een
specialist. Je kan daarbij rekenen op onze expertise
en advies met de glimlach!
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Bij Deschacht kan je rekenen op :
✔ 8 filialen, regionaal verspreid
✔ Meer dan 15.000 artikelen, ruime voorraad
✔ 1ste keuze producten
✔ Vakkundig advies van enthousiaste
medewerkers
De visual met slogan gaan we verder als rode draad, als
✔ De oplossing op jouw maat
een soort handtekening, gebruiken in al onze toekomstige
✔ Een snelle en correcte service
communicatie.
✔ Eigen transport voor snelle levering
✔ met ditwebshop
voor de vakman
Samen Online
beeld introduceren
we ook de Deschacht
✔
voorhelm,
maatwerk
adviseurZinkcentra
met de witte
waarmee we nu ook een gezicht

Het verhaal achter de gele helm-meter.

U herkende ons al langer aan de vakman met blauwe overall
én gele helm, die op de gevels van onze filialen en op onze
vrachtwagens prijkt. De veiligheidshelm is voor Deschacht
een perfect symbool voor de vakmannen die actief zijn in
de bouwsector. Het was dan ook logisch dat we dit element
opnieuw integreerden in ons nieuw themabeeld.
De gele helm staat voor de vakman en de rolmeter samen
met de bouwplannen symboliseren het advies dat Deschacht
aanreikt in bouwprojecten.
Hiermee willen we beantwoorden aan
onze twee doelgroepen: enerzijds
de uitvoerende professionals (bv.
dakwerkers,
timmerlieden,
lood
gieters,…) die producten zoeken en
anderzijds de projectmanagers (bv.
ingenieurs, architecten, werfleiders,…)
die oplossingen wensen voor hun
bouwproject. De vakmannen kunnen
voor de producten terecht in onze
bouwshops, de projectmanagers kunnen
bij onze Deschacht studiedienst en
bij de divisieteams aankloppen voor
bouwadvies.

plakken op de adviesdiensten van Deschacht.
Voor beide aspecten, “producten” en “oplossingen”, zal
Deschacht ook specifieke communicatietools ontwikkelen.
Onder andere een maandelijks promokrantje (PROMO#)
om onze producten aan te prijzen in de filialen, en aan de
advieszijde zullen we regelmatig white papers (MEMO#)
publiceren, waarin we specifieke thema’s bespreken. Recente
realisatieswww.deschacht.eu
bundelen we samen in een PORTFOLIO#.

Dakmaterialen? Bij ons
vind je alles ... onder 1 dak!

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

180060

Over de jaren heen hebben we ons in onze communicatie op
verschillende manieren voorgesteld, steeds met een bepaald
doel in gedachten. Maar dat éne beeld dat precies uitdrukt
waarvoor we staan, dat Deschacht perfect samenvat, hadden
we nog niet gevonden. Tot nu!

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

Advies nodig? Ons team
begeleidt jouw rioleringsproject!

Ons ruime productassortiment voor de
bouwprofessional én onze adviserende
rol voor de projectmanagers worden nog
eens extra benadrukt in de slogan ‘onestop bouwshop, non-stop bouwadvies’.
Het beeld van de helm-meter zal steeds
in combinatie met deze slagzin worden
toegepast.

Links: het vertrouwde gezicht
voor de vakman die op zoek is naar
bouwmaterialen.

Jouw bouwproject verdient het beste.
Werk daarom met professionele
materialen van bij een specialist.

Rechts: het nieuwe gezicht
voor de projectmanager die advies
wenst in te winnen.

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

Het advies van onze specialisten verhoogt
het rendement van jouw project vaak met
ettelijke procenten. Meetbaar beter dus.

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

www.deschacht.eu

www.deschacht.eu

DESCHACHTNIEUWS

We hebben gescoord op Belgian Roof Day 2017!
Het was een overrompeling aan onze stand op Belgian Roof Day (24 november). Daar zaten de gratis lederen
voetballen natuurlijk voor iets tussen. Op deze hoogdag van de Belgische dakdekkerswereld was onze
voetbalactie een treffer.

Maar nog belangrijker was dat de talrijk toegestroomde dakdekkers en aannemers kennis konden maken
met onze plannen voor de dak- en isolatie sector. Deschacht gaat zich immers nog meer specialiseren in de
toelevering voor isolatie en dakbedekking van platte daken. Naast een uitbreiding van het gamma kan je
rekenen op een nog betere omkadering en service. Dat uit zich ondermeer in doelgerichte opleidingen en
resultaatgericht advies door het gespecialiseerde dakteam. Dat alles in een one-stop-shop-benadering zodat
je geen tijd verliest, want voor elke platdakproblematiek heeft Deschacht een oplossing.

Was je ook bij Deschacht op Belgian Roof Day? Groot gelijk!

Maar Deschacht is nog zoveel meer. Ontdek de wereld van Deschacht:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.deschacht.eu

Op de info-avond voor tuinaannemers op 22 maart bij Deschacht Tielt
Op de Vlario-dag op dinsdag 27 maart in Antwerp Expo
Rubbershell dagopleiding: 16 april bij Deschacht Hamme
Superplan dagopleiding: 19 april bij Deschacht Hoogstraten
Rubbershell dagopleiding: 23 april bij Deschacht Hoogstraten
Op de info-expo bij Deschacht Hamme op 26 april
Op Infra Expo op 16 & 17 mei in de Brabanthal te Leuven
Op de info-expo bij Deschacht Herstal op 21 september
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Must see in Bassevelde: architecturale voorzetgevel van Eternit
Gevelpanelen zo dun als glas en zo sterk als beton, vrij van onderhoud en verkrijgbaar in
heel wat kleuren. Maak kennis met Eternit Equitone, de architectonische voorzetgevel
in vezelcement. Schrijnwerker Ignace Dhont gebruikte het materiaal bij een woning in
Bassevelde. Ignace: “De gevelpanelen van Eternit zijn een gemak om mee te werken.”

Gevelrenovatie in Bassevelde

Eternit Equitone: makkelijk
om te plaatsen

Ignace Dhont: “De gerenoveerde woning
in Bassevelde was oorspronkelijk bekleed
met cederhouten planken, maar die waren
helemaal kromgetrokken door het slechte
onderhoud. De nieuwe eigenares wilde
eerst opnieuw cederhout, maar ze zag het
toch niet zitten om de gevel regelmatig te
behandelen tegen vocht en vuil. Daarom
schoof haar architect Eternit Equitone
naar voren, onderhoudsvrije gevelpanelen
in vezelcement.”

“Met Eternit Cedral sidings heb ik veel
ervaring, maar het was de eerste keer dat ik
Eternit Equitone plaatste. Toch is het voor
vakmannen een heel dankbaar product.
De panelen zijn volledig afgewerkt. Ik
moest de vezelcementplaten alleen op
de juiste lengte zagen, de kopse kanten
vernissen en de panelen bevestigen. Voor
de bevestiging koos ik voor schroeven in
dezelfde kleur als de panelen. Die zie je
dus van een afstand niet zitten.”

Onderhoudsvrij, beresterk en
krasbestendig

Deschacht: advies en service

Schrijnwerker pur sang

“Zowel de isolatie als de voorzetgevel van
Eternit komt van Deschacht. Mijn vader
werkte al met hen samen en is daar altijd
heel tevreden over geweest. Dus haal ik
mijn materialen nu ook bij Deschacht.
Bovendien geven ze heel mooie kortingen
bij grote bestellingen.”

“Mijn vader en ik zijn nog échte
schrijnwerkers. We produceren onze
houten ramen, deuren en poorten nog
allemaal zelf, in landelijke en moderne
stijl. Ook maken en plaatsen we houten
dakconstructies en houtskeletbouw.
En tegenwoordig is er veel vraag naar
houten poolhouses en flink uit de
kluiten gewassen tuinhuizen. Alles is
ambachtelijk handwerk, gemaakt met
zorgvuldig geselecteerde materialen,
netjes afgewerkt en proper geplaatst.”

ETERNIT EQUITONE

“Het resultaat mag er zijn. De voorzetgevel
heeft een rode kleur, die perfect matcht
met de stoere, zwarte aluminium ramen.
De panelen zijn dun, maar beresterk.
Je hoeft het niet te onderhouden of
te schilderen, en de gevel doorstaat
moeiteloos het ruigste Belgische weer
dankzij de extreem geharde toplaag.
Achter de gevel zit nog isolatie van
Recticel. Wie renoveert, moet zich zeker
informeren. Want voor na-isolatie van
gevels krijg je van de netbeheerder
15 euro subsidie per vierkante meter.
Dat is veel meer dan de subsidie voor
dakisolatie.”

SCHRIJNWERKER IGNACE DHONT

Architectonische voorzetgevel in
vezelcement

 Locatie: Maldegem
 Activiteiten: Bouw- of
renovatieplan? Schrijnwerker
Ignace Dhont plaatst ramen,
deuren en poorten in hout, pvc en
aluminium. Alle producten in hout
maakt hij zelf, net zoals de houten
dakconstructies, tuinhuizen en
poolhouses. U schakelt hem in voor
gevelrenovatie mét isolatie en hij
legt uw nieuwe vloer.

 Materiaal: vezelcement, een
natuurlijk composietmateriaal
uit cement, water, houtvezel en
textielvezels.
 Bevestiging: met lijm, schroeven
(voor een houten ondergrond) of
blindklinknagels (voor aluminium).
 Formaat: panelen van 1,25 m op
3 m, zelf te verzagen.

 Werkterrein: Ignace is actief in de
driehoek Oostende - Knokke-Heist
- Gent.

 Kleur: in de natuurlijke kleur of
gekleurd in wit, roomwit, zwart,
grijs, beige, blauw, rood, bruin en
antraciet.

[INFO]

 Contactgegevens: 0478 39 32 63

Contacteer de divisie Dak, Gevel en Isolatie via
Kathy De Beer: Kathy.debeer@deschacht.eu of 0496 556 140.

WERFREPORTAGE

6 dagen om een stormbekken van 800 m³ aan te leggen:
uitdaging aangenomen!
Voor de nieuwe gebouwen van Les Ateliers de Blicquy moest een stormbekken van 800 m³ worden aangelegd. Om het verloop van
de werkzaamheden niet te hinderen moest dit enorme werk binnen een minimumtermijn worden uitgevoerd. Een opdracht die
meesterlijk werd uitgevoerd door Serviplast in samenwerking met Deschacht.
Als beschermde werkplaats heeft Les
Ateliers de Blicquy 160 mensen in dienst.
Er worden talrijke diensten aangeboden,
zoals de vervaardiging van kisten en andere
materialen voor het Belgische leger, plaatwerk, verpakking in zakken, verpakkingen
voor massadistributie enz. De onderneming
is sinds 1964 in het centrum van Leuze gevestigd en krijgt geen verlenging van haar
exploitatievergunning meer. Omdat de historische zetel moet worden verlaten, heeft
de Raad van Bestuur een nieuwe structuur
opgezet. Daarom werd een grootschalig
bouwproject opgestart in de nabijgelegen
industriezone. Voor dit nieuwe gebouw
moest een stormbekken van 800 m³ worden
aangelegd. Hoofdaannemer Wanty deed een
beroep op Deschacht, gespecialiseerd in het
ontwerp van ondergrondse bekkens.

Een optimale afdichting
garanderen

Algemene coördinatie van de
bouwplaats

Voor de aanleg van dit retentiebekken met
ongebruikelijke afmetingen heeft Serviplast,
in opdracht van Deschacht, de uitdaging
met enthousiasme aangenomen.
De teams van Serviplast zijn gespecialiseerd
in synthetische membranen en hebben
een perfecte kennis van de technieken om
afdichtingscomplexen te bouwen. Zo werkt
Serviplast geregeld samen met Dimitri
Steilen van de afdeling engineering van
Deschacht. Deze samenwerking moet een
optimale respons creëren en producten
opleveren die op elke locatie zijn afgestemd.

Bij aanvang van het project evalueerden de
beide partners de verschillende mogelijke
oplossingen. Naast hun concurrentiële prijs
en snelle en stabiele verwerking zijn de
producten VARIOBOX® en CONTROLBOX®
van
Deschacht
volledig
modulair
opgebouwd en kunnen alle bouwwerken zo
op de specifieke eigenschappen van het
terrein worden afgestemd. Deze combinatie
vormt een inspecteerbaar netwerk met
inspectiekamers voor filtering en regeling,
die voldoen aan de voorschriften van
de vergunningen met betrekking tot het
lekdebiet.
Deschacht was ook verantwoordelijk
voor de algemene coördinatie van deze
werkzaamheden, met kortere termijnen
en een lager foutenrisico als gevolg. In
feite zorgt slechts één tussenpersoon
voor het ontwerp en de levering van
het materiaal, binnen de planning. De
hoofdaannemer wordt zo ontlast van het
beheer van de technische aspecten en
de levering. Dankzij dit voorbereidende
werk kan de aanleg meteen beginnen
zodra de plannen door de architect zijn
goedgekeurd. “Bij een project van deze
omvang zullen wij ons uiterste best doen
om ervoor te zorgen dat de hoofdaannemer
geen problemen ondervindt en dat ons
aandeel in het werk zo kort mogelijk is”,

bevestigt Gérard Collignon, hoofd van de
bouwafdeling van Serviplast. De aanleg
van het stormbekken werd dus in slechts
6 dagen voltooid, met 3800 modules
die met 11 vrachtwagens met oplegger
werden geleverd!

van de efficiënte samenwerking tussen
Serviplast en Deschacht, en Les Ateliers de
Blicquy beschikt nu over een stormbekken
dat zijn taak perfect vervult.

SERVIPLAST

Blokken met BENOR-label

 Opgericht in: 1976
Als extra bewijs van de kwaliteit op de
bouwplaats zijn de producten VARIOBOX®
en CONTROLBOX® voorzien van het BENORcertificaat, een bekend en erkend label in
België. Om hieraan te voldoen hebben zij
een reeks tests ondergaan, specifiek voor
bouwmaterialen. Dankzij deze verschillende
parameters kon de aannemer gebruik
maken van de expertise en de snelheid

[INFO]

 Vestiging: Bastogne
 Kernactiviteit: 3 bedrijfsactiviteiten
(bouw, industrie, dienstverlening)
 Personeel: 160 werknemers
 Werkgebied: Wallonië en
Groothertogdom Luxemburg
 www.serviplast.be

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

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Nieuw: dakrollen van Soprema
Dakdekkers opgelet. Deschacht heeft nu ook dakrollen van Soprema in zijn assortiment. De Franse producent Soprema is een
wereldmarktleider op het gebied van dakrollen.
Naast de SUPER-dakrollen met eigen ATG-keuring en certificering, haalt Deschacht nu dus ook Soprema in huis. Dit kadert in de
voortdurende expansie van ons assortiment en het streven naar specialisering op het gebied van dakbedekking.

Dakrol uit SBS-bitumen

Onderlaag en dampscherm

Sopralene Techno is een heel elastische
dakrol. Dat komt door de samenstelling
die bestaat uit bitumen en SBSpolymeren. Hierdoor blijft de dakrol
soepel tot -20°C. Het Sopralene Techno
dakmembraan verwerkt makkelijk omdat
het uitstekend hecht. Dit membraan wordt
gebruikt in een 2-laagse dakopbouw
in een vlamgelaste toepassing. De
vrije overlap van 8 cm garandeert een
naadloze waterdichting.

De Sopralene Techno dakrol wordt
gebruikt in combinatie met de
zelfklevende en dampdrukverdelende
onderlaag: de Soprastick Venti FF en met
het dampscherm Sopraglass PB V3 TF
waarvan de onderzijde is afgewerkt met
wegbrandfolie.

[INFO]

Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.

WERFREPORTAGE

1 km aan HDPE-drukbuizen pompt
afvalwater naar zuiveringsstation
In het Antwerpse Malle voeren persleidingen het afvalwater af van de Schepersdijk naar het waterzuiveringsstation aan de
Salphensebaan. Omdat de bestaande leidingen met een diameter van 250 mm het debiet niet meer aankonden, verving Aquafin ze
door nieuwe drukbuizen met een diameter van 450 mm. Aannemer DCA voerde de werken uit.

Schonere waterlopen
Op het traject van de Schepersdijk
naar het waterzuiveringsstation kwam
te veel afvalwater in de omringende
waterlopen terecht door het te kleine
debiet van de bestaande persleidingen.
De diameter van de drukbuizen is van
250 naar 450 mm vergroot en beperkt
zo de ingebouwde overstortwerking die
het teveel aan afvalwater naar de beken
stuurt. Dat komt de waterkwaliteit van die
waterlopen alleen maar ten goede.

Grotere drukbuizen in HDPE
Werfleider Diederik Hofmans van DCA:
“Aquafin pompt het afvalwater van
het pompstation aan de Schepersdijk
via een opvangput, pompstation De
Schaaf en nog een opvangput naar
de waterzuiveringsinstallatie aan de

Salphensebaan. Een traject dat enkele
kilometers lang is. Aquafin vroeg om het
eerste deel van het traject te vervangen
door grotere HDPE-persleidingen. Dat
stuk alleen is goed voor een lengte van
1 kilometer.”

ervoor kiest om de materialen af te halen,
liggen ze op het juiste moment klaar. Is
dat uitzonderlijk niet zo? Dan brengen ze
je daarvan meteen op de hoogte.”

“Deschacht speelt kort op de bal
en levert op tijd.”

Advies en service
“Aquafin schreef de HDPE-drukbuizen voor
in het bestek. We kozen voor Deschacht
als leverancier omwille van hun service
en kennis over riolering en afvoer. Ook
hun verschillende vestigingen zijn een
pluspunt. Daardoor kunnen ze kort op de
bal spelen en snel leveren. Wanneer je

DCA NV
 Opgericht: 1969
 Locatie: Beerse
 Aantal: 400 werknemers
 Activiteiten: realisatie van eigen
woonprojecten, aannemingswerken,
infrastructuurwerken en burgerlijke
bouwkunde
 Bedrijf: het vakmanschap en de
kennis van 4 divisies bundelt DCA in
1 unieke en efficiënte organisatie.
De basis voor sterkte, kwaliteit
en service. Hun medewerkers
volgen uw project persoonlijk op
en communiceren duidelijk en
correct met u, de bewoners en de
buurtbewoners.
 Meer info: www.dca.be

[INFO]
www.deschacht.eu

Contacteer de divisie Riolering & Afvoer via
filip.ausloos@deschacht.eu of 0475 847 633.
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Nieuw bij Deschacht:

projectbegeleiding van boomgroeiplaatsen
Groeiplaatsinrichting: manieren om wortelschade
te verhinderen en verminderen
Bent u openbaar bestuur, tuinaanlegger,
architect of aannemer die regelmatig
openbare ruimten inricht? Dan
hebben we goed nieuws voor u.
Vanaf nu kan u bij ons terecht
voor materiaal en advies rondom
duurzaam boombeheer. Wij bieden de

technische expertise voor ondergrondse
groeiplaatsinrichting: wortelschermen,
wortelgeleiding, sandwichconstructies
voor drukverdeling en systemen voor de
irrigatie en verluchting. De studiedienst
geeft productadvies en tekent de
boomgroeiplaatsen technisch uit.

Groen en infrastructuur,
duurzaam beheer

Filip Ausloos, Business Unit Manager
Riolering en Afvoer bij Deschacht: “Grote
steden zijn al langer bezig met duurzaam
boombeheer. Veel kleinere steden en
gemeenten staan nu voor die uitdaging.
Met onze expertise en gespecialiseerde
materialen garanderen we een langer
groen leven in de openbare ruimte.”

Bomen brengen kleur en leven in
gemeenten en steden, maar hebben niet
altijd de ruimte om te groeien. Daardoor
gaan wortels een eigen leven leiden
of kwijnen bomen stilaan weg. Toch is
groen onmisbaar in het straatbeeld.
Samen zorgen we ervoor dat bomen
en infrastructuur wél samengaan, door
de inrichting van boomgroeiplaatsen te
verbeteren.

leidingen en rioleringen te beschermen.
De irrigatie- en verluchtingssystemen
en Urban Tree Systems zijn modulaire
kratten die o.a. de wortels van
stadsbomen groeiruimte geven en
druk verdelen. De infrastructuur wordt
beschermd
tegen
worteloverlast,
wortels worden beshermd tegen
wortelkap.

Inrichting van
boomgroeiplaatsen met
kunststof materialen
In ons aanbod vindt u onder andere
wortelschermen in hoogwaardig poly
propyleen die wortels dieper in de grond
leiden of tegenhouden om kabels,

[INFO]

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

KLANTGETUIGENIS

Dakwerker Asrevo gebruikt
voor de eerste keer Superplan
en vindt dat... super!

DAKDAKKER ASREVO

In Beneluxpark 2 te Kortrijk verrijst een gloednieuw medisch labo met een plat dak
van zo’n 2000 m2. De bouwheer wilde een wit dak, dus dacht dakwerker Asrevo aan
Superplan van Deschacht.
Houari Malfait van de firma Asrevo in
Moorslede heeft zo’n 20 jaar ervaring
in platte daken, maar het is de eerste
keer dat een opdrachtgever specifiek om

een wit dak vraagt. In samenspraak met
hoofdaannemer Vuylsteke koos hij voor
Superplan van Deschacht.

 Locatie: Moorslede

“Zo’n 98% van de werven wordt nog altijd in bitumen
gelegd”, vertelt Houari, “maar deze specifieke vraag van
de bouwheer leidde ons naar Superplan van Deschacht.
Dat is een kunststof dakrol die in wit verkrijgbaar is.”
Wat is uw ervaring met
Superplan?

De voordelen van Superplan volgens
Houari Malfait van Asrevo:

“Het is natuurlijk een totaal andere manier
van werken. Het grote voordeel is, naast
het kleurenpalet, de snelle, makkelijke
verwerking in één laag. In dat opzicht is
Superplan zeker een aanrader.”
Malfait, die met 7 man personeel werkt,
heeft er met 3 dakwerkers per dag
ongeveer een maand aan gewerkt.

•
•
•
•

Kleurkeuze
Snelle verwerking
Eén laag
Kan ook bij temperaturen lager dan
15° toegepast worden

[INFO]

 Activiteiten: Asrevo is
gespecialiseerd in het aanleggen
van platte daken, koepels,
lichtstraten en groendaken.
De plaatsing gebeurt o.l.v. de
zaakvoerder zelf, die meer dan 20
jaar ervaring heeft.
 U kan bij Asrevo terecht voor zowel
nieuwbouw als renovatie, particulier
als industrie. De kwalitatieve
afwerking is één van de sterkste
troeven van dit bedrijf.
 Werkterrein: Asrevo is actief in de
hele regio.
 Contactgegevens: 0493 71 13 96 051 78 02 23

Contacteer de divisie Dak, Gevel & Isolatie via
carl.jansen@deschacht.eu of 0499 513 344.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Variobox buffert en infiltreert regenwater van bandencentrale
Bandencentrale Q Team in Sint-Niklaas breidde uit met een nieuwe opslagplaats. Aannemer Vanigro legde de nieuwe regenwaterriolering aan. Deschacht leverde alle materialen:
van Variobox-infiltratiekratten en afvoerbuizen tot controleputten en straatkolken.
David Van Nieuwenhuyse, zaakvoerder
van Vanigro: “Op industrieterrein
Industriepark-Noord in Sint-Niklaas
bouwde bandencentrale Q Team een hal
om de winter- en zomerbanden van zijn
klanten te stockeren. Het regenwater van
de 2000 m² grote dakoppervlakte en van
de 1000 m² nieuwe parking en wegen
moest vertraagd naar de riolering aflopen
en in het terrein infiltreren. Q Team
maakte gebruik van de werkzaamheden
om meteen ook de oude riolering te
vervangen door een nieuw gescheiden
stelsel.”

Infiltratiebekken van 200 m³

Rioleringsplan op maat

Deschacht betrouwbare
partner

“In het nieuwe gedeelte legden we met
Variobox-kratten een infiltratiebekken
aan dat meer dan 200 m³ water in
de ondergrond laat infiltreren. De
hoofdriolering van de industriezone ligt
aan de andere kant van het terrein van Q
Team. We hadden in totaal meer dan 215
meter buis met een diameter van 315 mm
nodig om het water van het bufferbekken
vertraagd naar de hoofdriolering te doen
aflopen.”

“Al onze materialen voor rioleringswerken
halen we al meer dan 10 jaar bij Deschacht.
Voor dit project hebben we hun het plan
van het studiebureau voorgelegd. Ze
hebben het volledige rioleringsstelsel
met bufferbekken uitgetekend, de beste
materialen voorgesteld en geleverd.”

“Er zijn 3 redenen waarom we Deschacht
als leverancier 100% vertrouwen. Ze
hebben constant een gigantische stock
van materialen. We kunnen zelfs op
de werf nog een inventaris maken van
materialen die we nodig hebben en ze
online bestellen. De dag erna wordt alles
geleverd of staat alles klaar in hun filiaal
in Aartselaar, dat niet al te ver van ons
bedrijf ligt. En ze garanderen ons ook
altijd de beste prijzen. Belangrijk, want
het is een van de troeven waarmee we het
verschil maken bij onze klanten.”

VANIGRO

 Opgericht: 2003.
 Locatie: Bornem.
 Aantal medewerkers: 12 + vaste
onderaannemers.
 Activiteiten: grondverzet,
funderingen, betonkelders, afbraak-,
riolerings- en verhardingswerken,
tuinaanleg, containerdienst,
transport en totaalprojecten.
 Bedrijf: Vanigro is een jong
en dynamisch familiebedrijf.
Vertrouwt u hun uw project toe?
Dan garandeert Vanigro u een
gepersonaliseerde en flexibele
aanpak en gaat de aannemer tot
het uiterste voor u. Vanigro stopt
pas wanneer u 100% tevreden bent.
 Meer info: www.vanigro.be.

[INFO]

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

PRODUCTFOCUS

NIEUW: Epicea hout voor hellend dak
Markttendensen, nieuwe producten, behoeften van de markt …
slogans die Deschacht belangrijk vindt en omzet in de praktijk.
Zo hebben wij een uitbreiding in het dak-assortiment doorgevoerd.
Vanaf vandaag kan u voor uw volledige daktimmer bij ons terecht voor
een kwalitatief gamma in Epicea gedrenkt hout: van kepers, spanten,
volige planken, balken tot zelfs tengel- en panlatten. Wij hebben deze
producten op voorraad beschikbaar in ons filiaal in Geel.
Wenst u meer informatie over alle nieuwe daktimmer producten van
Deschacht? Bekijk het gamma op onze website of contacteer het
dichtstbijzijnde filiaal.

www.deschacht.eu
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Grondwerken Baldewijns en Deschacht voorzien 3,5
kilometer gresbuis voor Kuringse riolen
Het wegdek in de Albertkanaalstraat tussen Stokrooie en Kuringen (stad Hasselt)
bestond nog uit van dat beton met flinke uitzetvoegen. Het vertoonde nogal wat
breuken en ook de fietspaden hadden hun beste tijd gehad.

De Stad Hasselt besloot tot een volledige vernieuwing, inclusief rioleringen en
andere nutsleidingen. Samen met netwerkbeheerder Infrax schreef het bestuur
een aanbesteding uit naar aannemers en
de keuze viel op Baldewijns, een Kurings
bedrijf met een lange staat van dienst inzake grond- en infrastuctuurwerken.
Voor de afvoer van het afvalwater
(DWA) schreef Infrax gresbuizen voor.
Daarvoor doet Baldewijns een beroep
op Deschacht. Projecteider Raf Vossen
vertelt.
Raf Vossen: “We gaan in de Kanaalstraat
zo’n 3,5 km gresbuis leggen, die door
Deschacht in fasen op de werf geleverd
wordt. Voor de DWA gebruiken we o.a.
een kleine 1,5 km buis van 500 mm
doormeter, ruim 1 km met een diameter
van 250 mm en zo’n 80 meter met
diameter 400 mm.”

[INFO]

Vlotte samenwerking
Volgens Raf, die recent de firma Baldewijns
vervoegde, verloopt de samenwerking met
Deschacht heel vlot. Het is dan ook niet
de eerste keer dat Baldewijns een beroep
doet op Deschacht. Ook de samenwerking
met de studiedienst van Deschacht gaat
volgens Vossen naar wens.
Baldewijns Afbraak & Grondwerken in
Kuringen is een familiale KMO met 55
medewerkers. Naast afbraak en grondwerken behoren o.a. ook infrastructuurwerken, waterbouw, slibtransport en recycling tot hun specialismen.
De werken in de Kuringse Albertkanaal
straat zijn gestart op 2 oktober vorig jaar
en zouden tegen het einde van dit jaar
moeten afgerond zijn.
BVBA Baldewijns & Co
Veldstraat 170
3511 Kuringen
Limburg

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

DESCHACHT KORT

Premies voor isolatie: inzetten op gevel en muur!
Wat verandert er dit jaar op het gebied van overheidspremies voor
isolatie? Weinig of niets. Voor het isoleren of na-isoleren van nieuwe
of bestaande woningen kan je via de netbeheerders (Eandis en Infrax)
nog altijd tegemoetkomingen krijgen. Vanaf 2019 dalen de premies
voor dakisolatie wel enigszins. Een overzicht.
• Voor dakisolatie krijg je 6 euro/m² als je het door een aannemer laat
doen, 3 euro/m² als je het zelf doet. Vanaf volgend jaar daalt dit
naar respectievelijk 4 en 2 euro/m².
• Na-isolatie langs buiten levert je 15 euro/m² aan premie op. Een
aannemer is verplicht.
• Muurisolatie langs binnen: 15 euro/m². Aannemer en in sommige
gevallen architect verplicht.
• Voor vloerisolatie door een aannemer kan je rekenen op 6 euro/m².
Lees meer op www.energiesparen.be
Nog vragen? In je Deschacht-winkel kan je terecht voor advies.

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES
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Snel en eenvoudig bevoorraden via onze webshop.
In deze editie laten we 3 klanten aan het woord, die allen zelf een kleine voorraad
producten beheren. Een standaard pakket, repetitieve bestellingen in combinatie met
1 % extra korting vormen de basis voor het trouwe webshop gebruik. Met de filters
‘Favorieten & Reeds gekocht’, kunnen onze klanten snel hun vaste artikelen selecteren
en bestellen.”

€
1% EXTRA KORTING
ONLINE

ht

ww

w.
de

Bestel ONLINE
en geniet van vele voordelen:

.e u

Deze klanten zijn alvast overtuigd. Bent u de volgende?
Registreer u op www.deschacht.eu/registration en
ga aan de slag.
scha

c

h
BESTEL WANNEER
HET U PAST

Claudia Verbeeck
AVS Service

Sarah Eeckhaut
Eeckhaut Bernard NV

Jurgen Wille
Wille Wille

“Sinds 2015 zijn we klant bij Deschacht.
Van de meest toegepaste PVC-buizen en
-hulpstukken houden we een beperkte
voorraad aan in ons eigen magazijn. Zo
kunnen we onze teams continu voorzien
van de nodige materialen, zonder ons
telkens te moeten verplaatsen. Om de
twee weken checken we hoeveel stock we
nog hebben en vullen die aan waar nodig.
Dat bestellen we via de webshop en dat
verloopt zeer vlot. Alle artikelen die wij op
voorraad houden, heb ik gemarkeerd als
favoriet. Zo kan ik snel en foutloos mijn
orders plaatsen. En dat telkens voor de
beste prijs.”

“Voor de meeste van onze projecten passen we een aantal standaardmaterialen
toe. Die hebben we in principe altijd op
voorraad in ons eigen magazijn. Om die
bij te bestellen, gebruiken we altijd de
webshop. We doen dat reeds zo vanaf
2013. In het begin was het wat zoeken
naar de juiste artikelen, maar dankzij het
‘rode vlammetje’ vinden we die vlot terug.
Dat rode vlammetje duidt op artikelen die
we al eens gekocht hebben en dat neemt
de onzekerheid helemaal weg.
Per artikel zie je ook meteen de beschikbaarheid van het artikel, de verpakkingshoeveelheden, de technische fiche,…
En is er iets dat we niet meteen terugvinden, dan staat de commerciële binnendienst van Deschacht altijd klaar om te
helpen.”

“Hoewel ik initieel geen voorstander was
van online bestellen, gebruiken we de
webshop van Deschacht al van 2013. Het
is nu een automatisme en ik bestel nu
zowat alles via e-commerce omwille van
de vele voordelen. De 1 % extra korting
is voor ons zeer belangrijk. Ik kan ook
meteen de beschikbare voorraad zien,
de correcte prijs en het aantal stuks per
verpakking. Ik moet ook zeggen dat er
veel minder vergissingen zijn in levering,
administratie en facturatie sinds we de
webshop gebruiken.”

AVS SERVICE

EECKHAUT NV

WILLE WILLE BVBA
37503 Wille-Wille

U KIEST:
AFHALEN OF
LEVEREN

EECKHAUT BERNARD n.v.
GROND- EN AFBRAAKWERKEN

ONTDEK METEEN
DE VOORRAAD

 Opgericht:
1974
TER PLAATSE
GIETEN VAN GEWAPEND BETON

 Werkregio: Antwerpen/Limburg

 Werkregio:
Oost-Vlaanderen,
Vlaams
M
-L
O
ß
.
en Waals Brabant,ß Henegouwen
EERSBLOEM

 Aantal: 14 werknemers

EUPEGEM 15

9700

UDENAARDE

FAX 055 38 87 29

e-mail: info@eeckhautnv.be

 Specialiteit: HVAC
 Meer info: www.avsservice.be

 Opgericht: 1946
 Werkregio: Vlaams Brabant
(Huldenberg)

 Aantal: 25 werknemers

 Aantal: 7 werknemers

 Specialiteit: Ter plaatse gestorte
beton

 Specialiteit: Bouwmaterialen
 Meer info: www.wille-wille.be

 Meer info: www.eeckhautnv.be

77%

d www.deschacht.eu
DESCHA-HA-HACHT
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WILLE-WILLE BVBA

ß RIOLERINGSWERKEN

 Opgericht: 2005

TEL 055 38 89 57

ACCOUNT?
NOG GEEN
nu via
Registreer
cht.eu/
a
www.desch
a
registr tion

09:06

BOUWMATERIALEN • GRONDWERKEN • TEGELS • KLINKERS • STABILISE

51/121

BESTEL SNEL
ZONDER
WACHTTIJDEN

28-03-2013

R. Borremansstraat 44-46 | 3040 Huldenberg | Tel. 02 687 74 43

www.wille-wille.be

63%

69%

WEBSHOPTIP

Heeft u interesse in online bestellen?
Markeren als favoriet

Verantwoordelijke uitgever: Jo Verfaellie, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

Hieronder tonen wij u een voorbeeld van alle informatie die je in één oogopslag kan terugvinden:

en/of reeds gekocht
Uw prijs

!

!
!

Alle ar(kel info per
kanfiliaal
men terugvinden op onze webshop:
Beschikbaarheid

Alle ar(kel info kan men terugvinden op onze webshop:
• Markeren als favoriet !
Alle ar(kel info kan men terugvinden op onze webshop:
Technische fiche

T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

•
•
•
•

T +32 (0)3 870 69 69

T +32 (0)50 27 61 11

•

Reeds gekocht !

•

Beschikbaarheid per ﬁliaal !

18 - 0061

• Markeren als favoriet !
ONZEFILIALEN
• Markeren als favoriet !
Deschacht Gent-Oostakker • Deschacht Aartselaar
Zedelgem
Reeds gekochtDeschacht
!
Antwerpsesteenweg 1068
Langlaarsteenweg 168
Torhoutsesteenweg 306
•9041 Gent-Oostakker
2630! Aartselaar
8210 Zedelgem
Reeds gekocht

Eenvoudig bestellen per stuk of
per volle verpakking

ﬁche Hamme
Deschacht Tielt• Technische
Deschacht
Deschacht Geel
Szamotulystraat 3
Horizonsquare
Bell-Telephonelaan 3A
• Uw prijs 9220 Hamme
8700 Tielt
2440 Geel
T +32 (0)51 68 93 77
T +32 (0)52 25 87 20
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)51 68 •62 53
F +32
(0)52 25per
87 stuk
29 of perFvolle
+32 (0)14
56 02 30
Eenvoudig
bestellen
verpakking
tielt@deschacht.eu
hamme@deschacht.eu
geel@deschacht.eu

+32
(0)3 870 69 67
F +32per
(0)50 27
51 28 !
• Faartselaar@deschacht.eu
Beschikbaarheid
ﬁliaal
zedelgem@deschacht.eu
Beschikbaarheid per ﬁliaal !
• Technische ﬁche
Technische
ﬁche
twitter.com/@DeschachtNV
linkedin.com/company/deschacht
plus.google.com/+DeschachtEuBouwpartner
• Uw prijs
Uw prijs
• Eenvoudig bestellen per stuk of per volle verpakking
www.deschacht.eu
Eenvoudig bestellen
per stuk of per volle verpakking

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

facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP
NON-STOP
BOUWSHOP BOUWADVIES

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

