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Steeds welkom in een filiaal in uw buurt

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

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

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

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

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

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

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

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



ISOLATIE, DAK- EN GEVELBOUW

HVAC
UTILITEITSBOUW

WEG- EN RIOLERINGSWERKEN
NUTSLEIDINGEN

AANNEMERIJ KLASSE 1-8

ONS BOUWADVIES
VERHOOGT UW RENDABILITEIT
Bij bouwprojecten is een grondige analyse vooraf fundamenteel.

Het screenen van voorgestelde  
producten en systemen kan vaak  
tot verrassende inzichten leiden.  
Inzichten die de rendabiliteit  
van uw project met meerdere  
procenten verhogen.  
Non-stop bouwadvies is dan ook 
minstens even belangrijk als de 
producten zelf.    

STUDIE TOT WERFBEGELEIDING 
Met een eigen studiedienst en teams van specialisten in dak-, isolatie- en rioleringsmaterialen  

bieden wij de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project. De studiedienst werkt steevast mee in een 
bouwteam met bouwheren en architecten zodat reeds bij de ontwerpfase cruciale aspecten in de riolerings- en 
regenwaterplannen adequaat worden voorzien. Waar mogelijk worden optimalisaties aan het rioleringstracé en 

regenwaterbeleid besproken, voorgelegd en uitgetekend. De studiedienst houdt bovendien rekening met  
wetgeving, regionale verordeningen, terreinsituaties en uitdrukkelijke wensen van bouwheer en architect.

De cruciale stap naar stipte levering op de werf wordt begeleid door de projectcoördinator. 
In dit proces zijn de regionale verankering en eigen vloot cruciale elementen in het bouwtraject.

BIM-ENGINEERING 
Deschacht biedt een merkonafhankelijke BIM-bibliotheek aan,  
het volledige rioleringsgamma in 3D! Het gebruik van BIM laat  

aannemers en installateurs toe om zowel in de ontwerpfase als op de werf 
substantieel tijd te besparen en ontwerpfouten met de daaraan  

verbonden faalkosten te voorkomen. 
Vanuit het volledige 3D BIM-ontwerp kan zéér eenvoudig een meetstaat 
worden opgeladen in de webshop van Deschacht, zodat er meteen ook 

een begroting kan worden opgemaakt. De BIM-bib van Deschacht biedt u 
de flexibiliteit: 2D of 3D plannen voor werf- of projectopvolging.

PARTNER VAN BOUWHEER, 
ARCHITECT EN AANNEMER 

Of u nu een beginnend aannemer bent of een doorgewinterde professional 
met jaren ervaring op de teller: complexe materie en grotere projecten vergen extra 
ondersteuning. Deschacht werkt samen met een fijnmazig netwerk van deskundige 

bouwpartners. In functie van de behoefte begeleiden wij uw project van  
ontwerp tot installatie door ervaren aannemers. 

INNOVATIES

EIGEN PRODUCTIE 
Wij bieden een uitzonderlijk breed en volledig 

assortiment op het gebied van afval- en regenwater-
management. Ter aanvulling van complexe projecten, 

produceren wij gespecialiseerde producten  
in de eigen ateliers zoals olie- en benzine afscheiders,  

pompinstallaties, toezichtputten en inox.  
Al onze producten dragen de nodige Benor  

en Copro certificaten.

VAN ONDER DE GROND TOT OP HET DAK 
Deschacht is reeds jaar en dag rioleringsspecialist in België. Wij verdelen een uitgebreid en innovatief  

assortiment rioleringsmaterialen. Onze klanten zijn vertrouwd met deze specialisatie, maar hebben in het  
dagelijks gebruik op de werf ook nood aan andere specialismen. Deschacht volgde deze marktbehoefte en  

ontwikkelde de voorbije jaren het productassortiment in de breedte. De productportfolio omvat vandaag  
een uitgebreide keuze van onder de grond tot op het platte en hellende dak. 

De juiste gevelbekleding en de geschikte dakopbouw kiezen, lijkt meer en meer op hogere wiskunde.  
Deskundig dak- en geveladvies behoort dan ook tot onze kernactiviteiten. Deschacht onderzoekt welke producten  

complementair zijn en ontwikkelde zelfs een eigen dakgamma onder de naam ‘Super’, dat intussen ATG-gekeurd is.

Buffertanks Tubao

Infiltratie- en bufferbekkens

Pompputten

Afvoergeulen Hauraton

PE drukleidingen

Electrosteel gietijzer

Geothermie

Super roofing 

Danopol PVC

Itasi natuurleien

Pixasolar esthetische
zonnepanelen

DESCHACHT  
ZET IN OP BOUWADVIES
MET GESPECIALISEERDE

PROJECTTEAMS 
Bij complexe bouwprojecten stelt Deschacht een multidisciplinair team 

samen dat nauw samenwerkt met de architect en de werfleider en  
systematisch op zoek gaat naar mogelijke optimalisaties in het  

bouwontwerp en -uitvoering. De uiteindelijke doelstelling is om de 
algehele kwaliteit van het project te verhogen en tegelijk  

de kostprijs ervan te verlagen.

PROJECTCOÖRDINATIE 
Uw Deschacht contact is uw projectadviseur.  

Met grondige kennis van zaken en in persoonlijk overleg met u als  
bouwpartner begeleiden wij het hele traject van A tot Z. 
Want wij willen u ontzorgen en met onze specialisatie de 

rendabiliteit van uw bouwproject verhogen.

RIOLERINGS-EN
WATERMANAGEMENT EXPERTISE 

Gepokt en gemazeld in de rioleringsmaterie, verleent Deschacht technisch advies 
aan klanten, studiebureaus en architecten bij de realisatie van rioleringsprojecten. 

Onze experts gaan samen met u op zoek naar de optimalisatie van het  
rioleringsplan conform de meest recente wettelijke voorschriften.  

Deze toegevoegde waarde zetten wij om in product- en budgetoptimalisatie en  
logistieke service. Bij het aanleggen of grondig renoveren van wegen en gebouwen, 

komt de afvoer en buffering van regenwater, conform de vigerende regelgeving, 
onvermijdelijk in beeld. Deschacht is dé specialist op het gebied van waterbuffering 
en infiltratie voor o.a. aannemers van openbare werken.  Met de alsmaar strengere 

normen is het niet altijd eenvoudig aan de vereiste specificaties te voldoen.  
Wij volgen deze materie op de voet en adviseren u met slim bouwadvies.


