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ZInk op maat
Wij plooien uw zink en koper op maat 
in onze regionale zinkcentra.

Webservices
Integratie van het erp-pakket van 
aannemer Alonco met de webservices 
van Deschacht.

Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder
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Buildmat en Deschacht 
Reeds vele jaren zijn we trots jullie deel te laten uitmaken van de mooie projecten 
die we samen met onze klanten, mogen realiseren. Net zozeer zijn we fier om nieu-
we producten en exclusieve verdelingen in primeur aan jullie voor te stellen. 

In deze nieuwsbrief hebben we voor het eerst een extra katern ingesloten met 
een beknopt overzicht van onze andere activiteiten binnen de Buildmat 
group, 5 distributietakken en 1 productie tak. Wij willen van deze gele-
genheid gebruik maken om een totaaloverzicht te bezorgen van moge-
lijks andere producten en diensten die we voor jullie kunnen verzorgen. 
Uiteraard met dezelfde kwaliteitsgarantie en eenzelfde serviceniveau 
dan wat jullie vandaag gewoon zijn. 

Of het nu gaat om verpakkingen, tapes, gereedschappen, MRO 
materialen, omheiningen of verzekerde vloeropbouwsystemen, het zit 
allemaal onder dezelfde paraplu. 

Heel veel leesplezier
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EPDM dakbedekking
Starix, de nieuwe EPDM dakbedekking 
van Deschacht met ster-kwaliteit. 
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Geothermie
Deschacht levert materialen 
voor geothermische boringen.
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Wij hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze webshop nog 
performanter presteert en u vele voordelen biedt in uw aankoopproces.

Wat is er veranderd?
 ✔ Meer producten online verkrijgbaar
 ✔ Handige productstructuur
 ✔ Betere product zoekmodule
 ✔ Nieuwe functionaliteiten voor snel bestellen
 ✔ Duidelijker zicht op onze voorraad per regio
 ✔ Beschikbare rekentools te vinden bij het product in kwestie
 ✔ Vermelding van gerelateerde producten
 ✔ Online advies over relevante producten binnen uw sector

Wist u dat wij uw ERP-pakket ook kunnen laten 
koppelen met onze webshop?
Aannemer Alonco deed het u voor.

Lees meer over deze integratie op pagina 7 >>

Ontdek 
onze 
webshop

shop.deschacht.eu

Ontdek de nieuwe webshop 
van Deschacht!
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FOCUSZINK

“Wist u dat titaanzink 
het meest duurzame bouwmetaal is”

De uitstekende verwerkingseigenschappen maken het materiaal eenvoudig toepasbaar en 100% recycleerbaar. 
Wij verdelen producten van gewalst titaanzink van NedZink, met meer dan 125 jaar internationale ervaring be-
wezen kwaliteit voor toepassingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. Het 
assortiment zink bestaat uit banden, bladen, stroken, goten, buizen en hulpstukken. Niet enkel in NedZink NATUREL, 
maar ook in de overige materiaalsoorten, biedt NedZink een ruim assortiment aan afmetingen en diktes.

Innovatieve beschermlaag 
NedZink Pro-Tec is door NedZink geproduceerd titaanzink met aan de achterzijde een beschermlaag voor toe-
passingen op zowel koud- als warmdakopbouw (respectievelijk geventileerde- en ongeventileerde constructies). 
Deze beschermlaag beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en aantasting door andere stoffen. De 
goede verwerkingseigenschappen van het materiaal blijven behouden.

Wie in een handomdraai zinken of koperen dakgoten of gevelbekleding op maat, waaronder ook staande naad, 
nodig heeft, is in onze zinkcentra zeker aan het juiste adres. Met geavanceerde machines plooien en snijden onze 
ervaren specialisten alle bestellingen snel en doeltreffend volgens de wensen van iedere klant.

Bel of mail uw bestelling door en amper enkele uren later 
kunt u ze al ophalen en meteen plaatsen op de werf.

Wacht u liever ter plekke terwijl uw onderdelen op maat worden gemaakt? Maak dan best eerst een afspraak 
met het zinkcenter om onnodige wachttijden te vermijden. Onze filialen in Aartselaar, Geel, Hasselt, Herent, 
Hoogstraten, en Oostakker beschikken over een zinkcenter.

AARTSELAAR

HERENT HASSELT

HERSTAL

FARCIENNES

GEEL

HOOGSTRATEN

HAMMEOOSTAKKER

TIELT

ZEDELGEM

Ruim aanbod
Naast het snelle maatwerk kan u uiteraard ook in onze vestigingen 

terecht voor een ruim aanbod standaardproducten van topkwaliteit. 

Denk maar aan vierkante en ronde goten, zinkbuizen, allerhande 

haken en tal van zinken hulpstukken zoals bochten, kniestukken, 

moffen, tapbuizen en andere toebehoren. Dankzij onze uitgebreide 

voorraden vinden dakdekkers en gevelbekleders vast wat ze zoeken.

Voor zinken of koperen bakgoten op maat, vindt u op 
www.deschacht.eu de juiste bestelformulieren.

Gemakkelijk

online

bestellen

Wij plooien uw zink en koper 
op maat in onze zinkcentra

Ontdek het 
assortiment 
op onze website

DE VOORDELEN
 ✔ Ruim aanbod standaardproducten van topkwaliteit 

op voorraad
 ✔ Plooi- en snijwerk van goten en afvoerpijpen op maat 
 ✔ Maatwerk terwijl u wacht of na telefonische bestelling
 ✔ Professioneel advies
 ✔ Gratis soldeercursussen
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PRODUCTLANCERING

De laatste jaren heeft Deschacht, waar je vroeger enkel terecht kon voor afwerkingsmaterialen voor platte daken, zich ook bewezen als betrouwbare partner voor de afwerking 
van hellende daken. Een recent voorbeeld is de renovatie van het dak van een kasteeltje in Herentals. Dakwerken Yves Verboven maakte er gebruik van Itasi-natuurleien van 
Deschacht. “De prijs-kwaliteitverhouding ervan is gewoon heel goed en de plaatsing gaat bijzonder vlot”, vertelt zaakvoerder Yves Verboven.

[INFO] Meer info over dit project? 
Contacteer Nicky Pollet via nicky.pollet@deschacht.eu of via 0477 58 63 14.

EPDM met ster-kwaliteit

Het Starix EPDM-dakmembraan heeft 
volgende troeven voor jou als installateur:

Ontdek onze STARIX EPDM 
US rollen alsook 
ons uitgebreid assortiment 
aan toebehoren.

Dak kasteelwoning gerenoveerd met Itasi-natuurleien

Dakwerken Yves Verboven begon in mei aan de werken 
die inmiddels in een afrondende fase zitten. “De klant, 
een particulier, wilde het leien dak van zijn kasteel ge-
renoveerd zien”, begint zaakvoerder Yves Verboven te 
vertellen. “Omdat wij in het verleden in kleinere projec-
ten gewerkt hadden met de natuurleien van Deschacht 
en daar zeer tevreden over waren, hebben we ze hier 

opnieuw gebruikt, meer bepaald de Itasi-natuurlei in 
formaat 40x22. Daarnaast kochten we ook de isolatie 
en haken voor de leien bij Deschacht aan. Een totaal-
oplossing dus als het ware.”

Yves Verboven bedekte niet alleen het volledige dak 
van de kasteelwoning op de grens van Herentals en 
Lichtaart met de Itasi-natuurleien, in totaal 275 m², 

maar ook twee torentjes. “De Itasi-natuurleien zijn heel 

eenvoudig te verwerken, zelfs op de gebogen opper-

vlakken van de torentjes, die deze renovatie niet tot een 

alledaags project maakten. De leien worden ook gele-

verd in mooie houten kratjes, zodat de werf niet rom-

melig oogt. Daarnaast zit ook de verhouding prijs-kwa-

liteit heel goed en zijn we ook zeer te spreken over de 

samenwerking met Deschacht, in de persoon van Nicky 

Pollet. Hij heeft een uitgebreide kennis van dakproduc-

ten en we kunnen altijd terecht bij hem met vragen.”

• ATG gekeurd
• Starix systeemoplossing: bijhorend assortiment toebehoren
• Levensduur van 50 jaar
• Geschikt voor recuperatie van regenwater
• Ideaal voor nieuwbouw en renovatie
• Rollen tot 6,01 m breed en 30,5 m lang: snelle installatie en minder naden

Consistente dikte
Nicky Pollet legt uit waar de Itasi-natuurleien, die een 
ATG hebben, hun goede kwaliteit en plaatsingsgemak 
aan te danken hebben. “De Itasi-natuurlei kan makke-
lijk de concurrentie aangaan met de natuurleien van 
Cupa, alom bekend in België. Waar veel collega’s wer-
ken met tweede of derde keus leisteen, voornamelijk 
om de prijs te drukken, werken wij voor de Itasi-lei met 
eerste keus. Concreet betekent dat leien met weinig 
dikteverschil tussen de leien onderling én met een be-
tere afwerking. De consistente dikte van de leien en 
het feit dat ze altijd mooi recht zijn, zorgt ervoor dat ze 
altijd mooi passen in de leihaken, wat de snelheid van 
plaatsing natuurlijk bevordert. En dat ze mooi passen 
in de houten kratjes.”

Lees het 
volledige 
verslag op 
onze website
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[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Brecht De Meyer via 
brecht.demeyer@deschacht.eu of via 0499 51 33 42.

WERFREPORTAGE

Glasvezel versterkte buizen 
voor complexe rioleringsstelsels

Bij rioleringswerken is het van cruciaal belang om de juiste rioleringsbuis te kiezen. Bij de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in De Haan, week aannemersbedrijf Vanlerberghe af van de voorgeschreven gresbuizen. Door de slechte 
bodemgesteldheid dienen de rioleringen te worden aangelegd tussen een waterremmend scherm én op een extra paalfundering, 
wat een complexe manier van aanleggen betekende. Daarom koos de firma, in samenwerking met Deschacht, voor glasvezel 
versterkte kunststofbuizen. 

Aannemersbedrijf Vanlerberghe is gespecialiseerd in riole-
ringswerken en ondergrondse betonconstructies. Vooral in 
complexe projecten komt de expertise van Vanlerberghe 
goed van pas. En die expertise was nodig, bij de vervan-

VANLERBERGHE BV

 • Locatie: 
Steenbakkerijstraat 5, 8600 Diksmuide

 • Oprichting bedrijf: 1932

 • Aantal medewerkers: 60

 • Activiteiten: 
rioleringen en collectoren, persleidin-
gen en drukrioleringen, kunstwerken 
in gewapend beton, waterzuive-
ringsinstallaties, waterbouwkundige 
werken, beschoeiings- bemalings- en 
funderingstechnieken, recyclage en 
betoncentrale. 

 • Websites:  
www.vanlerberghe-bv.be 
www.Omni-Tech.be 
www.DeVareccycling.be

Meer info 
over 
GVK-buizen

ging een bestaand rioleringsstelsel in de Grotestraat in 

De Haan. “In het onwerp was aanvankelijk voorzien om 

met gresbuizen te werken, maar gezien de moeilijke uit-

voeringsomstandigheden – waarbij ook omwille van het 

waterremmend scherm (een CSM-wand, uitgevoerd door 

dochterbedrijf Omni-tech) de beschikbare sleufbreedte 

zeer beperkt was – gingen we op zoek naar een alternatief”, 

vertelt Nicky Portier, werfleider bij Vanlerberghe. “In dat ge-

val is de beperkte buitendiameter van de GVK-buizen een 

groot voordeel.”

Chemisch inert
Vanlerberghe werkt al lange tijd nauw samen met 

Deschacht, en vond ook dit keer een oplossing in het 

gamma van de Belgische bouwmaterialenspecialist: de 

glasvezel versterkte kunststofbuizen, ofwel GVK-buizen, van 

Amiblu. Brecht De Meyer, Customer Service Manager voor 

de wegen-en utiliteitsbouw bij Deschacht: “Dit is een ijzer-

sterke kunststofbuis, die chemisch zo goed als inert is. Het 

is een tweecomponentbuis, gemaakt uit glasvezels en een 

matrix van polymeren – waaronder epoxy en polyesterhars 

– die de chemische bestendigheid van de buis ten goede 

komen. Zo is de buis uitstekend geschikt om er afvalwater, 

maar ook zwavelhoudende producten of zwaveldampen 

door te laten stromen. Bovendien is de GVK-buis, in ver-

gelijking met andere buizen, heel licht ten opzichte van de 

sterkte van de buis. Dat vereenvoudigt het transport en de 

plaatsing.”

De firma Vanlerberghe werkte al regelmatig met de GVK-
buizen, en die bleken ook in het project in De Haan een 
uitgelezen oplossing te bieden. Deschacht leverde GVK-
buizen met diameter 600 (200 meter), 700 (150 meter) 
en 800 (100 meter). “Een bijkomende moeilijkheid in dit 
project, was dat er bijzonder weinig ruimte was om de 
buizen in een beschoeide sleuf te kunnen plaatsen. Dat 
was nog een bijkomende reden om te kiezen voor de 
GVK-buizen, die zeer fijn zijn op vlak van wanddikte – in 
tegenstelling tot betonnen buizen – en dus minder ruimte 
in beslag nemen”, aldus Portier.

Betere puntbelasting
Het project is nog in volle uitvoering, maar werfleider Portier 
is alvast tevreden over de keuze voor de GVK-buizen. 
Portier: “Wij zien een voordeel in de GVK-buizen bij aanleg 
in slechte bodemomstandigheden, waarbij de buizen op 
een paalfundering dienen te worden aangelegd. De GVK-
buis kan aanzien worden als flexibele buis in plaats van 
een starre buis. De voorziene gresbuizen zijn immers veel 
gevoeliger voor breuken ten gevolge van de puntbelasting 
ter hoogte van de paalfundering. Daarnaast zijn de GVK-
buizen niet broos en veel minder gevoelig voor barsten of 
scheuren, wat dan weer een voordeel betekende bij het 
toepassen van bekalkte hergebruikte aanvullingsmateria-
len.”

“Bovendien konden we opnieuw rekenen op een uitsteken-
de samenwerking met Deschacht, een gewaardeerde part-
ner die bij problemen steeds mee op zoek gaat naar een 
snelle oplossing”, besluit Portier.
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[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Sven De Geyter 
via sven.degeyter@deschacht.eu of via 0488 29 34 91.

WERFREPORTAGE

WERFREPORTAGE

Schat aan ervaring 
en know-how
Climadrill – met hoofdkantoor in het West-
Vlaamse Ledegem – werd door Jonas 
Vercruysse in 2019 opgericht. Toch is in het 
bedrijf een schat aan kennis en ervaring 
op het vlak van grondboren en geothermie 
aanwezig, omdat Jonas en zijn medewer-
kers al lang in de sector actief zijn. “Voor de 
oprichting van Climadrill waren we actief in 
soortgelijke bedrijven op Europees niveau”, 
legt Jonas uit. “Vandaag zijn we uitgegroeid 
tot één van de grootste grondboorbedrijven 
in België.”

Stijgende vraag 
naar geothermische 
oplossingen
Het orderboekje van Climadrill is momen-
teel goed gevuld. “Vandaag volgen we heel 

wat projecten op, met een steeds grotere 
focus op geothermische studies, advies en 
geothermische boringen voor aardwarmte-
winning”, geeft Jonas aan. “In heel België 
voorzien we geothermische installaties voor 
zowel residentiële als utiliteitsprojecten. 
Eén van de pas opgestarte werven is de 
aanleg van een zogenaamd BEO-veld – wat 
staat voor ‘boorgatenergieopslag’ – in het 
Waalse Blandain. Bouwheer CEBEO wil 
er een kantoorgebouw optrekken dat via 
geothermie verwarmd en gekoeld zal wor-
den. Zij rekenen op onze expertise voor het 
uitvoeren van 126 boringen van 60 meter 
diep.”

Klaar voor uitdagende 
boorprojecten
Die opdracht belooft een echt huzaren-
stukje te worden, omdat de Climadrill-
operatoren in Blandain rekening moeten 

houden met een mix van zachte en hardere 
(rots)gronden. “Weinig boorgrondbedrijven 
durven die uitdaging aan, maar wij zetten 
graag onze tanden in dergelijke dossiers. 
Niet alleen dankzij onze ruime know-how 
en ervaring aan boord, maar ook dankzij 
de uitstekende materialen en toepassingen 
die Deschacht ons aanbiedt”, zegt Jonas.

Uitstekende 
samenwerking
Hij verwijst hierbij naar de uitstekende sa-
menwerking met Francis Van Coppenolle, 
commercieel medewerker geothermie bij 
Deschacht. “Francis is onze vaste con-
tactpersoon bij Deschacht, zowel voor het 
plaatsen van bestellingen als voor het be-
antwoorden van vragen achteraf”, aldus 
Jonas. “Dit zorgt voor erg korte communi-
catielijnen en een echte hands-on aanpak. 
Dit waarderen we enorm. In onze projecten 

Geothermische 
boringen

Centrum West in Mol ondergaat 
momenteel een metamorfose. 
DCA Infra legt er een nieuw 
rioolstelsel aan en vernieuwt 
de volledige weginfrastructuur. 
Hergebruik van regenwater maakt 
een belangrijk deel uit van de 
aanpassingswerken. Deschacht 
mag daarom bijna 200 verticale 
infiltratiebuizen leveren vanuit zijn 
filiaal in Geel. De werken gebeuren 
in verschillende fases. Fase 1 
ging van start in oktober 2022, 
de finale oplevering staat gepland 
eind 2023. 

Gemeente Mol zet sterk in op regenwaterrecuperatie 
met verticale infiltratie

CLIMADRILL

 • Locatie: 
Ledegem

 • Oprichting bedrijf: 2019

 • Aantal medewerkers: 24

 • Aanbod: 
geothermische boringen | studie, 
advies en begeleiding in geothermie. 

 • Website:  
www.climadrill.com

moeten we immers snel kunnen scha-
kelen. Met de producten en service van 
Deschacht slagen we hier perfect in.”

Francis vult aan: “De samenwerking met 
Jonas en zijn team verloopt zeer aange-
naam. Via een digitaal platform delen we 
informatie met elkaar, zoals onder meer 
een planning van producten die Climadrill 
bij Deschacht wil bestellen. Op basis hier-
van kunnen we nieuwe orders vlot verwer-
ken en producten – voornamelijk aard-
warmtewisselaars en PE-buizen – binnen 
de voorziene termijnen leveren. Die aanpak 
levert een win-winsituatie op voor beide 
partijen.”

een rubberverbinding om met kunststof bui-
zen de aansluiting op de kolk te realiseren.”

Primeur voor 
aannemer
DCA Infra had nog geen ervaring met de 
plaatsing van verticale infiltratiebuizen. Kris 
Aerts: “In Nederland wordt het veel meer 
toegepast in België. Zelf hadden we nog niet 
gewerkt met dit type infiltratie. De mensen 
van Deschacht stonden ons bij met zowel 
advies als de nodige materiaalkennis.” DCA 
Infra won ook advies in bij een boor bedrijf. 
“De uitdaging bestond erin om een voldoen-
de groot gat te boren tussen de verschillende 
nutsleidingen en riolering die zich onder het 
wegdek bevinden. Uiteindelijk bleken borin-
gen met een spiraalboor in combinatie met 
droogzuiging het gewenste resultaat op te le-
veren”, legt Kris Aerts uit. “Zodra het boorgat 

aan de eisen voldoet, plaatsen we de vertica-
le infiltratiebuis die we vervolgens omstorten 
met drainerende kiezel. Naast de aansluiting 
op de kolk zorgen we ook voor een overloop 
gemaakt van infiltrerende buis die we aan-
sluiten op de RWA-hoofdriolering.”

Meer
info

Persoonlijke 
communicatie 
op maat
Naast het uitgebreide productassortiment 
met een uitstekende prijs-kwaliteitverhou-
ding en bijhorende dienstverlening is Jonas 
ook erg te spreken over de persoonlijke 
communicatie op maat vanuit Deschacht: 
“Omdat we nu al enkele jaren met Francis 
samenwerken, zijn we erg goed op elkaar 
ingespeeld. Als mijn medewerkers een spe-
cifieke vraag hebben over een bestelling of 
levering van een product, dan volstaat een 
telefoontje voor een helder antwoord. We ho-
pen nog vele jaren met Deschacht te kunnen 
samenwerken!”

[INFO]

Meer info over dit project? 
Contacteer Francis Van Coppenolle 
via 0471 22 05 76 of via 
francis.vancoppenolle@deschacht.eu.

DESCHACHT VASTE 
PARTNER VAN 
BOORGROND- 
BEDRIJF CLIMADRILL
In de niche van geothermische 
boringen klinkt de naam Climadrill 
als een klok. Zaakvoerder 
Jonas Vercruysse en zijn team 
vertrouwen op Deschacht voor 
kwaliteitsvolle en betaalbare 
oplossingen. Ook voor een 
nieuw boorproject in het Waalse 
Blandain bundelen beide bedrijven 
de krachten.

Duurzaam bouwen en verbouwen is ook 
van tel bij infrastructuurwerken. De ge-
meente Mol laat daarom de riolering en de 
wegenis in Centrum West een nieuw jasje 
aanmeten. Recuperatie van regenwater 
door middel van infiltratie moet het ge-
meentecentrum een ecologischer karakter 

verlenen. “De regenwaterriolering bestaat 
voor 90% uit infiltrerende poreuze buizen”, 
vertelt Kris Aerts, projectleider bij aannemer 
DCA Infra. “Daarnaast plaatsen we bijna 
200 infiltratiebuizen die we aansluiten op 
de straatkolken.”

Grondwater op peil 
houden
Regenwater dat in de kolken belandt, loopt 
vervolgens in infiltratiebuis waardoor het 
terug in de bodem kan dringen. Het doel? 
Wateroverlast beperken en het grondwater op 
peil houden. “De buizen hebben een lengte 
van 6 meter en een diameter van 30 millime-
ter”, verduidelijkt Sven De Geyter, commercieel 
medewerker riolering & afvoer bij Deschacht. 
“Het zijn geperforeerde polypropyleen buizen, 
omhuld met geotextiel en onderaan voorzien 
van een stop. Bovenaan de buis bevindt zich 

DCA INFRA

 • Locatie: 
Lilsedijk, 2340 Beerse

 • Oprichting bedrijf: 1969

 • Aantal medewerkers: 539

 • Activiteiten: 
DCA Infra wil een betrouwbare partner 
zijn die een gepaste oplossing biedt 
op maat van elke vraag — van grote 
openbare collectorwerken tot de aanleg 
van privéparkings. 

 • Website:  
www.dcainfra.be
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Gescheiden riolering bij nieuwe velodroom 
en sportcomplex 
Deschacht participeert in de bouw van de nieuwe 
wielerpiste en sportcomplex te Heusden-Zolder.

Het complex omvat een nieuwe velodroom met een piste van 250 m 
die geschikt zal zijn voor internationale kampioenschappen, 4 geho-
mologeerde sportvelden en een volledig uitgeruste topsportgymhal. 
Verder zijn ook het medisch centrum van het circuit van Zolder, een 
fitness en cafetaria geïntegreerd in het project.
Het complex van 15.000 m² zal rond september 2023 in gebruik 
genomen worden.

Via bouwpartner Houben kwamen de rioleringsplannen bij Dieter 
Smolders van onze studiedienst terecht. De nodige optimalisaties 
werden berekend en uitgetekend.

Speciaal aan dit project is dat de zuivering van het grijswater gebeurt 
in een speciaal daarvoor aangelegd rietveld waarbij de complexe wis-
selwerking tussen het riet, afvalwater en micro- organismen (bacteri-
en, fungi, algen...) zorgt voor de zuivering. Het grijswater wordt d.m.v. 
gepaste voorfilters gezuiverd voordat dit in het rietveld terechtkomt. 
Nadien wordt het gezuiverde water gerecupereerd voor sanitaire voor-
zieningen.

WIELERPISTE 
SPORTCOMPLEX 
HEUSDEN-ZOLDER

Een goede afvoer van afvalwater uit gebouwen draagt 
bij aan een goede luchtkwaliteit en een hygiënische 
leefomgeving. 

Een hoogwaardig assortiment buizen, hulpstukken en 
toebehoren in HDPE  zorgt  voor het probleemloos af-
voeren van sanitair afvalwater en biedt u veel installa-
tiemogelijkheden en -gemak

HDPE afvoerleidingen 
van Akatherm
Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) is uitzonderlijk 
flexibel, sterk en slagvast en is uitstekend bestand 
tegen mechanische belastingen, zelfs bij lage tempe-
raturen. Deze leidingen zijn geschikt voor de afvoer 

van afvalwater waarvan de temperatuur 95°C kan be-
reiken, zonder begrenzing in hoeveelheid of duur. Het 
Akatherm HDPE-assortiment bestaat uit een compleet 
assortiment buizen van 40 t/m 315 mm.

Afvoerleidingen voor 
de infrastructuurwereld in België

Meer info 
▼

houbennv.be vanhout.be

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Dieter Smolders via 
dieter.smolders@deschacht.eu of via 0472 19 20 63.

FOCUSPRODUCT

Technische kenmerken:
 ✔ Benor gekeurd volgens NBN EN 1519
 ✔ Lage thermische geleiding: weinig of geen 

condensvorming
 ✔ Worden in de fabriek getemperd
 ✔ Volumemassa: 0.954 g/cm³
 ✔ Treksterkte 85 N/mm²
 ✔ Expansiecoëfficiënt: tussen 20°C en 90°C: 

0.20mm/m °C

DESCHACHT IS PREFERRED PARTNER VOOR VERDELING 
VAN AKATHERM, HDPE AFVOERLEIDINGEN



[INFO#2]  7

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

Integratie ERP-pakket met de webshop 
van Deschacht

Toonaangevend in water- en wegenwerken
Het team van Alonco Aannemingen leidt dagelijks heel wat water- en wegenbouwprojecten in goede banen. Van 
de aanleg van wachtbekkens tot het baggeren van waterlopen, van de aanleg van rioleringen tot het plaatsen 
van damwanden: de lijst van activiteiten is erg uitgebreid. Voor elk van deze projecten hebben de medewerkers 
van Alonco Aannemingen de beste producten en materialen nodig, die bovendien snel beschikbaar moeten 
zijn. Werfleider Ruben Van Riel: “Bij een project is het cruciaal dat we de wachttijden zo kort mogelijk en de 
faalkosten zo laag mogelijk houden. Wanneer we dus materialen voor onze werven nodig hebben, is een korte 
en efficiënte bestel- en leverprocedure essentieel. Dankzij de integratie van ons intern ERP-pakket met de 
webshop van Deschacht verloopt dit erg vlot.”

De kracht van webservices
Voor haar activiteiten bestelt Alonco Aannemingen voornamelijk kunststof leidingmaterialen en -systemen 
bij Deschacht. “Dankzij het gebruik van het softwarepakket Robaws kunnen we op een intuïtieve en vlotte 
manier nieuwe bestellingen plaatsen” geeft Ruben aan. “Terwijl we vroeger onze bestellingen vooral via e-mail 
doorstuurden, volstaat het nu om onze orders via de integratie met Robaws te plaatsen bij Deschacht. Sinds 
september 2022 testen we deze webservices volop uit, en tot nu toe zijn we erg enthousiast over de voor-
delen die ons ERP-pakket oplevert.”

Win-winsituatie
Als e-commerce, omnichannel & change manager bij Buildmat zet Dimitri Samaras mee zijn schouders 
onder de uitbouw van de webservices van Deschacht. “De integratie van ERP-software met onze webshop 
levert een win-winsituatie op voor alle partijen”, zegt Dimitri. “Alle producten en materialen die Alonco 
Aannemingen tot nu toe al bestelde, werden ingeladen in het systeem van Deschacht. Tegelijk zorgen we 
er als leverancier voor dat alle productomschrijvingen, prijzen en voorraadgegevens continu geüpdatet 
worden. Op die manier beschikken Ruben en zijn collega’s gegarandeerd over de recentste info van ons 
uitgebreide assortiment. En vooral: ze kunnen vanuit hun eigen platform een offerte aanvragen of een 
bestelling plaatsen.”  

Overtuigende voordelen
En dat levert Ruben en zijn collega’s alleen maar voordelen op. “Het feit dat we elke bestelling via onze 
eigen platform aan Deschacht kunnen doorgeven, levert een enorme tijds- en efficiëntiewinst op”, 
bevestigt hij. Bovendien hebben we steeds de garantie dat we altijd over de recentste product- en 
prijsinfo beschikken. En snel bestellen betekent ook snel leveren: een partner als Deschacht slaagt 
er vaak in om onze bestelde materialen al binnen drie werkdagen te leveren. Die service is echt top!” 

Al vele jaren levert Alonco Aannemingen uit Verrebroek kwalitatief sterk werk in water- en wegenbouw. Voor de levering 
van een breed productassortiment rekent het bedrijf onder meer op Deschacht. Het bestellen van producten gebeurt op 
een slimme en zeer efficiënte manier. Met dank aan de inzet van de webservices van Deschacht.

BENIEUWD NAAR 
DE VOORDELEN VAN 
DE WEBSERVICES 
VAN DESCHACHT? 

Meer
info

shop.deschacht.eu

ALONCO AANNEMINGEN

 • Locatie: Verrebroek

 • Aantal medewerkers: 35

 • Diensten voor dit project:  
aanleg van waterbouwkundige werken, onderhoudswerken 
aan onbevaarbare waterlopen, wegen- en rioleringswerken.

 • Website: www.alonco.be

Ontdek de meerwaarde 
van de samenwerking tussen 

Deschacht en Visma Bouwsoft
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www.deschacht.eu
ONE-STOP 

BOUWSHOP
NON-STOP 

BOUWADVIES

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

Deschacht Farciennes
Nieuw filiaal

Opening in  
september 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maak kennis met het kwalitatieve 
SUPERGAMMA en geniet 
van een ZOMERSE BARBECUE.

Bij aankoop van 1 pallet Supergum+, 1 pallet 
Superair of 1 pallet Supergum+ én 1 pallet 
Superuno, ontvangt u 1 gratis barbecue.

ACTIE GELDIG VAN 1 APRIL T.E.M. 30/04/2023. 

Zomerse 
Super actie!

Vakbeurs Openbare ruimte

Tournée

Shop online en beleef een avondje cinema!

Tournée Ciné_A5.indd   1Tournée Ciné_A5.indd   1 21/12/2022   10:1421/12/2022   10:14

Bedankt!

RECORD!
ALL TIME

Al enkele jaren investeren wij in de digitalisering van onze systemen en diensten. Met 
als paradepaardje onze webshop, die letterlijk vandaag in een nieuw kleedje steekt.
Want uw gebruiksgemak staat voorop en daarom blijven wij ontwikkelen. Om u te be-
danken voor het plaatsen van orders via onze webshop, organiseerden wij in februari 
de Tournée Ciné actie. Deze actie werd dankzij u een groot succes.

In februari heeft u misschien kennis 
gemaakt met Deschacht op de 
Vakbeurs Openbare Ruimte, 
het grootste evenement in België 
voor aanleg van openbare ruimte. 
Deschacht trok de aandacht van de 
bezoekers met het Treepaker® gamma,
de perfecte bewortelingsoplossing om 
de levensduur van bomen te verlengen
in stedelijke omgevingen. 
Ook Drainfix® Clean is een geschikte 
afvoergoot voor aanleg in steden!

Bouwverlof
Aartselaar, Geel, Herent en 

Hoogstraten: 

vanaf 08/07 t.e.m. 30/07/2023.

Hasselt en Zedelgem: 

vanaf 15/07 t.e.m. 06/08/2023.

Hamme en Oostakker: 

vanaf 22/07 t.e.m. 06/08/2023. 

Het filiaal Oostakker is tijdens het 

bouwverlof geopend voor afhalingen.

Tielt: 

vanaf 22/07 t.e.m. 13/08/2023.

DESCHACHT EVENTS

Deschacht organiseert regelmatig informatieavonden om u de nodige technische 
know-how en de nieuwste installatiemethoden voor platdakproducten aan te leren.

Flashback

Tournée

Shop online en beleef een avondje cinema!

Tournée Ciné_A5.indd   1Tournée Ciné_A5.indd   1 21/12/2022   10:1421/12/2022   10:14

Infoavonden 
bij Deschacht

▲
Ontdek de actievoorwaarden.


