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 OP DE COVER

 DESCHACHT KORT

Verwarmen met 
aardwarmte
Deschacht levert leidingen voor Geothermie.

SlimFort isolatie
Efficiënt systeem voor gevelisolatie. Geen 
houtwerk te plaatsen, maar geïntegreerde 
beugels.

Van onder de grond 
tot op het dak
Deschacht voorziet de nulenergie woningen 
van een Nederlands vakantiepark van  
riolering tot en met dakbedekking.

Tournée Festival
Online bestellen biedt tal van voordelen. 
Tijdens de maand juni profiteer je nog 
eens extra.

Twee klanten van Deschacht  
in adellijke sfeer
Bouwbedrijf Meha rekent op betonspecialist HTM  
voor exclusieve rentmeesterswoning
De rentmeesterswoning op de Grote 
Markt in Westerlo was tot voor kort  
eigendom van prins Simon de Merode. 
Kempens bouwbedrijf Meha kocht het 
van de edelman, en renoveert het statige 
gebouw nu om er verschillende luxewo-
ningen in te maken. Voor de betonwerken 
van de ondergrondse parking schakelde 
Meha trouwe bouwpartner HTM uit Balen 
in. Beide bouwbedrijven halen hun mate-
rialen bij Deschacht.

Wonen met zicht op het 
kasteeldomein

Zaakvoerder van Meha, Peter Printems: 
“De rentmeesterswoning is een prach-
tig project op een exclusieve locatie.  

CONTACT
We leven in boeiende tijden. Onze wereld verandert razendsnel, zo ook Deschacht. 
Als voortrekker in onze sector zijn we dat verplicht aan onszelf, tenminste als we 
onze lange termijn doelstellingen willen waarmaken. 

Zo hebben we bij Deschacht in 2019 maar liefst 9 digitale projecten opgestart, 
gaande van IController voor de administratie tot Power BI voor de sales. 9 projecten 
die alle facetten van ons bedrijf zullen beïnvloeden. En toch blijf ik een believer 
in het dagelijkse contact met onze klanten, telefonisch of face to face. Laat het 
digitale ons maar ondersteunen, maar de echte verkoop realiseren we door met 
elkaar te communiceren en te luisteren naar u, onze klant.

PRATEN
Onze 20 buitendienstmedewerkers 
hebben dagelijks contact met jullie 
om te praten over jullie bouwprojecten, 
over nieuwigheden en oplossingen. 
Daarnaast organiseren we frequent 
info- of klanten avonden rond een 
thema en binnenkort houden we onze 
Deschacht Expo in Aartselaar. Telkens 
opportuniteiten om bij te praten over 
zaken die ons verbinden: de Bouw.

 
Veel leesplezier

Lees verder op pag 2 >>

Project:
exclusieve Rentmeesterswoning
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Geothermische installatie met 3 km  
aan leidingen voor kledingwinkel

In februari 2019 verhuisde kledingwinkel Arvatex uit Wevelgem van de Lauwestraat 
naar een nieuw en groter pand in de aangrenzende Kortrijkstraat. De eigenaar koos 
voor een geothermische warmtepomp om het hele gebouw te verwarmen en te koelen. 
Boringbedrijf Geotechnix voerde de bijbehorende boringen uit en plaatste alle nodige 
aardsondes en PE-leidingen. 

Het potentieel van geothermie

Al van bij de opkomst van warmtepompen 
zag zaakvoerder Joren Geldhof van 
Geotechnix het enorme potentieel van 
geothermische warmtepompen die hun 
warmte uit de grond halen. Hij volgde 
booropleidingen in Nederland en liet een 
nieuwe boor bouwen die dieptes tot 120 
meter haalt. Om aan de vraag te kunnen 
voldoen, komt er dit jaar een nieuwe boor 
bij die nog sneller en dieper kan boren.

Samenwerking met installateur

Joren Geldhof: “Wij voeren hoofdzakelijk 
boringen uit voor particulieren en kmo’s. 
De installateur die de warmtepomp 
bij Arvatex plaatste, vroeg ons om de 
verticale gaten te boren en de leidingen 
te leggen. Omdat het gebouw 800 m² 
groot is en ook een woning boven de 

winkel heeft, moest de warmtepomp een 
vermogen van 40 kW hebben. Om dat 
vermogen te halen, boorden we 16 gaten 
van 71 meter diep.”

Budgetgericht denken

“We kozen voor enkele in plaats van 
dubbele lussen. Je moet het aantal meter 
dat je boort dan wel met 10% verhogen, 
maar je betaalt ook 10% minder voor 
de aanleg van de leidingen. We staken 
in totaal 3 km aan aardsondes en 
horizontale leidingen die de aardsondes 
met de collectorput en de warmtepomp 
verbinden in de grond.”

Ideale leverancier

“We nemen al onze materialen af bij 
Deschacht. Hun prijzen zijn bij de 
beste op de markt en hun service vind 

je nergens anders. Elke bestelling en 
levering is in orde, ze volgen je project 
mee op en weten ook perfect waarover ze 
praten wanneer het over geothermische 
boringen gaat.”

[INFO] Meer info over dit project? Neem contact op  
met Francis Van Coppenolle, vestiging Tielt, 051/75 03 21.

Je woont er pal in het centrum van 
Westerlo met zicht op het kasteeldomein 
van de prins vanuit je achtertuin. Bij de 
renovatie bewaren we het karakter van 
het hoofdgebouw. We voegen alleen mo-
derne elementen toe en er komt een aan-
bouw bij.”

HTM voor betonwerken aan de 
parking

Achter de woning komt er een ondergrond-
se parking met daarbovenop de tuin. Voor 
de betonwerken koos Meha voor HTM. 
Peter Printems: “Ik ken Wim van HTM al 
sinds de start van Meha. Hij was onze al-
lereerste onderaannemer. Intussen zijn we 
goed op elkaar ingespeeld – we hebben 
maar een paar woorden nodig om elkaar 
te begrijpen. Ook deze ondergrondse par-

king hebben de mannen van HTM weer 
piekfijn afgewerkt.” 

Beton met plankenstructuur

Zaakvoerder van HTM, Wim Maerschalck: 
“De grootte van de parking was niet zo 
uitzonderlijk. Wél de inrit. Die is heel breed 
en heeft gebogen wanden tot 6 meter 
hoog met een zichtbare plankenstructuur 
in het beton. Dat reliëf krijgen we erin door 
te bekisten met hout. Het resultaat mag er 
zijn, al zeg ik het zelf.”

Hofleverancier Deschacht

Zowel Meha als HTM halen hun materialen 
bij Deschacht. Wim Maerschalck: “Ik 
haal er mijn rioleringsbuizen en bouwfolie.  
Al sinds de oprichting van HTM trouwens, 

15 jaar geleden. Patrik Roef kwam toen 
langs op de werf en het klikte meteen. 
Zoveel jaar later loopt dat contact nog 
altijd vlot.” 

Flexibel, deskundig en correct

Peter Printems: “Ook voor mij is de 
samenwerking met Deschacht een 
evidentie. Ze zijn tenslotte dé referentie 
als het gaat over materialen voor 
rioleringswerken. Ik doe ook regelmatig 
een beroep op hun studiedienst. Zo leggen 
we volgende week PE-rioleringsbuizen in 
Geel. Deschacht deed er de studie voor. 
Ze kennen hun job, zijn flexibel en leveren 
altijd zoals gevraagd. Zo’n leverancier heb 
je nodig als vakman.”

HTM BETONWERKEN MEHA

GEOTECHNIX

 � Opgericht: 2005

 � Locatie: Balen

 � Werknemers: 20

 � Activiteiten: betonwerken

 � Bedrijf: HTM startte in 2005 met 1 
ploeg. Nu hebben ze 15 bekisters 
in dienst die betonnen zwembaden, 
gevels in zichtbeton, en kelders en 
parkings voor woningen, apparte-
menten en industriegebouwen zet-
ten. Ze werken de kelders helemaal 
af, inclusief de welfsels. HTM heeft 4 
vrachtwagens met een kraan, eigen 
materiaal voor de bekisting en een 
betonpomp. Voor hoofdaannemers, 
projectontwikkelaars en particulieren 
voeren ze werken uit in de provincies 
Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant.

 � Meer info: www.htmbvba.be

 � Locatie: Westerlo

 � Werknemers: 45

 � Activiteiten: woningen en 
appartementen bouwen

 � Focus: uitdagende en bijzondere 
projecten. Zo doet Meha regelmatig 
opdrachten op het kasteel van prins 
Simon de Merode.

 � Bedrijf: Meha bouwt en verbouwt wo-
ningen voor particulieren, projectont-
wikkelaars en industriebouwers in de 
Antwerpse Kempen. Voor nieuwbouw 
heb je de keuze. Ofwel schakel je 
Meha in voor de winddichte ruw-
bouw. Ofwel reken je op hen voor een 
volledig afgewerkte woning. Dankzij 
hun grote en betrouwbare netwerk 
maken ze je huis woonklaar, met alle 
leiding- en elektriciteitswerken, en 
een afgewerkte keuken, badkamer 
en tuin. Als projectontwikkelaar biedt 
Meha ook eigen projecten te koop 
aan.

 � Meer info: www.meha.be

 � Opgericht: 2012

 � Locatie: Ruddervoorde

 � Werknemers: 5

 � Activiteiten: boringen voor 
warmtepompen en waterwinning

 � Bedrijf: willen je klanten een 
warmtepomp die haar energie uit de 
grond haalt via verticale captatie? 
Geotechnix boort al je putten voor 
aardwarmtewinning.

 � Meer info: www.geotechnix.be

“Ik doe ook regelmatig een beroep  
op de studiedienst van Deschacht.”

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Patrik Roef via  
Patrik.roef@deschacht.eu of 0499/93 38 03.



[INFO#2]  3

ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

Ondiepe ringriolering maakt afwateringssysteem toch haalbaar
In Poperinge bouwt transportbedrijf Wybo een gigantische opslagruimte voor voedingsmiddelen en dranken. In het gebouwencomplex 
stapel je tot wel 16 meter hoog. Alleen het afwateringssysteem vormt een uitdaging: door te nabijgelegen gebouwen blijkt het 
oorspronkelijke plan niet haalbaar. Samen met Deschacht brengt aannemer Desot de klus toch tot een goed einde.

Projectleider John Desot: “Het oorspron-
kelijke afwateringsontwerp was niet uit-
voerbaar omdat we door de omvang van 
de betonnen bufferconstructie te diep 
zouden moeten graven. Daardoor konden 
er tijdens de bemalingswerken verzakkin-
gen ontstaan. Omdat we tijdens dat pro-
ces ook grondwater uit de bodem halen, 

bestond het gevaar dat de omliggende 
gebouwen onstabiel zouden worden.”

Opslag in buizen

Aannemer John, de architect en bouw-
heer Wybo gingen rond de tafel zitten met 
Deschacht. John: “Het studiebureau van 

Deschacht werkte een nieuw voorstel uit, 
met een ringriolering van maar 2,5 meter 
diep. In dat systeem zit het regenwater 
eerst tijdelijk opgeslagen in PP-Ribwall-
buizen met een diameter van een meter. 
Daarna vloeit het op een gecontroleerde 
manier naar de verkavelingsriolering.” 

In de constructie zitten nog vier gro-
te Tubao-blustanks verwerkt. In elk van 
die tanks is er ruimte voor maar liefst  
60.000 liter water – genoeg om als buffer te 
gebruiken bij brand.

Duurzaam en kwaliteitsvol 
materiaal

Wybo was tevreden met de voorstellen van 
Deschacht. John: “Hun plan was nu toch 
haalbaar, waardoor het prijskaartje meteen 
interessanter werd. Zelf zijn we ook tevre-
den over het materiaal dat we bij Deschacht 
bestelden: duurzaam, degelijk en van hoge 
kwaliteit.”

Huisleverancier

Het is niet de eerste keer dat Desot bij 
de bouwshop bestelt: “Deschacht is onze 
huisleverancier. Ze zitten niet ver van ons, 
en leveren snel – vaak de volgende dag al.”  
Ook het contact verloopt vlot: “Voor dit pro-
ject werken we samen met Dirk Stuyven.  
Die man staat altijd voor ons klaar.”

Gemakkelijke plaatsing

Zelf steekt Desot ondertussen nog een tand-
je bij op de werf: “Doordat we in het begin 
nog veel beslissingen moesten nemen over 
het nieuwe ontwerp, liep de start wat vertra-
ging op. Gelukkig is het materiaal gemakke-
lijk te plaatsen en ging alles goed vooruit.

7 km aan leidingen en aardsondes voor geothermische 
warmtepomp
Leverancier van kantoormeubilair Inofec verhuisde begin 2019 van Waregem naar 
Tielt. Het nieuwe gebouw van 16.000 m² herbergt een showroom en een magazijn. 
Omdat duurzaam ondernemen belangrijk is voor het bedrijf, liet het een geothermische 
installatie plaatsen om de toonzaal van 3000 m² via warmtepompen met aardwarmte 
te verwarmen en te koelen. S & D Boringen boorde de gaten en sloot alle leidingen en 
aardsondes aan.

Verwarmen met aardwarmte

Zaakvoerder Arne Scherrens van S & D 
Boringen: “Bedrijven vragen de laatste 
jaren meer en meer naar geothermische 
warmtepompen die hun warmte uit 
de aarde halen. Het is de efficiëntste 
manier om duurzaam en ecologisch 
te verwarmen. Daarom stimuleert de 
overheid dat type warmtepompen met 
een subsidie van 55% op de boringen en 
27,5% op de warmtepomp.”

Efficiëntste warmtepomp

“Een aarde-water warmtepomp is ef-
ficiënt omdat de aarde op een diep-
te van 10 meter een temperatuur van  
12 graden heeft. Op de maximale diep-
te van 150 meter die we mogen boren, 
is dat 15 graden. Met PE-aardsondes die 
gevuld zijn met een vloeistof die warm-
te opneemt, haalt de warmtepomp die 
warmte naar boven en pompt ze die na 
gebruik weer naar beneden. Omdat de 
opgepompte warmte al zo hoog is, heeft 

geen enkel ander type warmtepomp een 
hoger rendement.”

Uitdagende opdracht

“Om de 3000 m² grote toonzaal en de 
kantoren van Inofec te kunnen verwarmen, 
hebben we 24 gaten van 123 meter diep 
geboord. Niet vanzelfsprekend, want 
we moesten de klus klaren binnen de  

3 weken. De grond zat ook vol steenpuin 
omdat het terrein niet afgegraven kon 
worden. Hoe meer steen, hoe groter het 
risico op scheve boringen en op instorting 
van boorgaten. In totaal plaatsten we 
ongeveer 6 km aan PE-aardsondes die 
de warmte naar boven halen en 1 km 
aan PE-leidingen die de 24 boorgaten, 
de collectorput en de warmtepomp met 
elkaar verbinden.”

Tevreden vaste klant

“Al onze aardsondes, PE-leidingen, 
collectorputten en hulpstukken halen we 
bij Deschacht. Waarom Deschacht? Hun 
vestiging in Tielt ligt vlakbij, ze leveren 
altijd stipt en hun prijzen zijn eerlijk. 
Tel daar hun directe communicatie en 
goede service nog bij. Je begrijpt meteen 
waarom wij een tevreden vaste klant zijn.”

[INFO] Meer info over dit project?  
Contacteer Dirk Stuyven via dirk.stuyven@deschacht.eu.

[INFO] Neem voor meer info contact op met Francis Van Coppenolle, 
vestiging Tielt, 051/75 03 21.
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DESOT NV

 � Opgericht: 1968

 � Locatie: Ieper

 � Werknemers: 42

 � Activiteiten: Grond-, riolerings-, 
afbraak- en waterwerken.

 � Bedrijf: Desot is de geknipte partner 
voor al je gespecialiseerde grond- en 
rioleringswerken: privé, openbaar én 
industrieel.

 � Meer info: www.desot.com

De overheid stimuleert dat type warmtepompen  
met een subsidie van 55% op de boringen  

en 27,5% op de warmtepomp.

S & D BORINGEN

 � Opgericht: 2016

 � Locatie: Meulebeke

 � Werknemers: 4

 � Activiteiten: boringen voor 
aardwarmte- en waterwinning

 � Klanten: cv-installateurs, 
studiebureaus, architecten, kmo’s en 
particulieren

 � Bedrijf: S & D Boringen is door de 
overheid officieel erkend als boorbe-
drijf. Ze boren gaten om aardwarmte 
te winnen voor geothermische warm-
tepompen, en putten om grondwater 
te winnen voor de meest uiteenlo-
pende toepassingen.

 � Meer info: www.sdboringen.be
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Alweer een plat dak gedicht met RubberShell
Nieuwpoort is een industriële hangar van 2000 m² rijker. Het gebouw is opgedeeld in verschillende opslagloodsen die aan bedrijven 
verhuurd worden. Aannemer Metaalbouw Deboodt gaf de afwerking van het platte dak in handen van Dakwerken Bouckaert. Boven 
op de isolatielaag plaatsten ze het dakdichtingsmembraan RubberShell van SealEco.

Sterk, elastisch en duurzaam

RubberShell is een elastisch membraan 
dat de voordelen van EPDM met 
het verwerkingsgemak van bitumen 
combineert: eenvoudige plaatsing, 
onverslijtbare dakdichting en snelle 
afdichting van dakranden, hoeken,  

 
 
afvoeren en andere speciale vormen. 
In het membraan zit een wapening van 
glasvliesnet. De naden las je met warme 
lucht. Dankzij de zichtbare lasril zie je 
meteen of je ze goed gelast hebt.

Rollen van 1,70 meter

Zaakvoerder Mario Bouckaert: “Metaal-
bouw Deboodt stelde maar 1 voorwaarde 
aan de afwerking van het platte dak. Het 
moest met een EPDM-membraan van 
2,5 mm dik gebeuren. Omdat het dak 40 
meter breed en 50 meter lang is, dacht 

ik meteen aan RubberShell. Met de rollen 
van 1,70 meter breed kun je grote banen 
leggen en is zo’n groot dak veel sneller af-
gedicht. De meeste andere merken maken 
hun rollen maximaal 1 meter breed.”

Vlotte verwerking

“Ik ben RubberShell beginnen te gebrui-
ken na een demo-avond bij Deschacht. 
Meteen na die avond heb ik het membraan 
uitgeprobeerd op een klein dak. Je legt het 
vlotter dan membranen van andere mer-
ken en per m² kom je met RubberShell ook 
goedkoper uit.”

Zekere leveringen

“Al het materiaal dat ik gebruik om platte 
daken te isoleren en te dichten, neem ik 
af bij Deschacht. Ze leveren steeds de 
juiste materialen en hoeveelheden, altijd 
op tijd. Voor mij is dat de belangrijkste 
service die je als aannemer kunt krijgen. 
En sinds ik met mijn bedrijf naar Veldegem 
verhuisd ben, ligt het filiaal in Zedelgem 
maar op 1 km van de deur. Dat is mooi 
meegenomen.”

SlimFort®-isolatie voor gevelbekleding:  
sneller geplaatst, beter isolerend
Dakdekker Yves De Bondt zweert bij kwaliteit. Omdat geen enkele gevelisolatie voor hem goed genoeg was, ging hij op zoek naar een alternatief. Met SlimFort® vond hij dat. 
Sindsdien isoleert hij de gevels van al zijn projecten met SlimFort®. Deschacht nam contact op met leverancier IsoBouw en heeft de gevelisolatie nu continu op voorraad.

Voordeliger dan andere 
isolatie

Yves De Bondt: “Ik ken geen betere 
gevelisolatie dan SlimFort®. Ik stel het 
systeem altijd voor aan mijn klanten. 
Het voldoet ook aan alle voorschriften in 

lastenboeken. SlimFort® is iets duurder 
dan andere systemen, maar dat win je 
ruimschoots terug: je hebt minder hout 
nodig en je gevel is veel sneller klaar. 
Geen enkele klant vraagt om andere 
isolatie. Ik gebruik niets anders meer.”

Snel en makkelijk geplaatst

“De voordelen van SlimFort®? Eerst en 
vooral het gemak en de snelheid waarmee 
je de isolatie plaatst. De muurverankering 
zit via beugels in de platen verwerkt. 
Door de uitsparingen in de beugels boor 

je de gaten in de gevel. Omdat de platen 
enorm drukvast zijn, worden ze door de 
schroeven niet platgeduwd tegen de muur. 
En dankzij de tand- en groefverbindingen 
sluiten ze perfect op elkaar aan.”

Weg koudebruggen

“In de beugels plaats je ook het houten 
raamwerk. Zo hoef je geen balken meer 
rechtstreeks op de muur te zetten en maak 
je komaf met koudebruggen. De beugels 
kun je verwijderen en verplaatsen, zodat je 
het raamwerk perfect in afstand en diepte 
kunt regelen. Het raamwerk komt niet in 

contact met de isolatie. Zo ontstaat er 
een doorlopende ventilatielaag achter je 
gevelbekleding.”

Redder in nood

“In het begin bestelde ik SlimFort® via 
een van mijn leveranciers rechtstreeks bij 
IsoBouw in Nederland. In België kun je de 
bouwhandels die het aanbieden op één 
hand tellen. Geen enkele van hen heeft 

die panelen op voorraad. Je moet dus 
altijd op een levering wachten. 1,5 jaar 
geleden kwam ik bij Deschacht terecht, en 
zij waren bereid om SlimFort® op voorraad 
te nemen. Sindsdien bestel ik bij hen ook 
mijn werkgerief, toebehoren en de dak- en 
gevelmaterialen die ze aanbieden.”

[INFO] Dakadvies regio West-Vlaanderen? Contacteer Matthias Van Acker 
via matthias.vanacker@deschacht.eu of via 0472/33 41 55.

IN DE KIJKER

[INFO] Dakadvies regio Limburg? Contacteer Christof Vreys via  
christof.vreys@deschacht.eu of 0472/25 69 94.

DAKWERKEN BOUCKAERT

 � Opgericht: 2011

 � Locatie: Zedelgem

 � Werknemers: 2

 � Activiteiten: dak-, zink- en 
gevelwerken

 � Bedrijf: nieuwbouw, renovatie of 
herstelling? Het team van Mario 
Bouckaert levert je een puntgaaf dak 
af: stevig, droog, mooi, isolerend en 
minutieus afgewerkt. Als zaakvoerder 
staat hij elke dag bij je op de werf. 
Zo ben je er zeker van dat je project 
persoonlijk opgevolgd en volgens 
de gemaakte afspraken afgewerkt 
wordt.

 � Meer info: mario.bouckaert@telenet.be

De beugels kun je 
verwijderen en verplaatsen, 

zodat je het raamwerk 
perfect in afstand en diepte 

kunt regelen.

DAKWERKEN DE BONDT YVES

 � Opgericht: 1996

 � Locatie: Halen

 � Activiteiten: dakbedekking, 
gevelbekleding en platte daken

 � Bedrijf: wil je een kwalitatief en duur-
zaam dak boven je hoofd? Of een 
minutieus afgewerkte gevel? Bij Yves 
De Bondt betaal je geen eurocent 
meer dan de prijs van de offerte. 
Daarin staan alle werken gedetail-
leerd opgesomd. Hij volgt de werken 
aan je gevel of dak persoonlijk op en 
geeft je gratis advies over materialen 
en subsidies.

 � Meer info: www.dakwerken-debondt.be

WERFREPORTAGE
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RubberShell en pvc-riolering voor Belgische 
nulenergiewoningen in Nederlands luxevakantiepark 
In het Nederlandse Oosterhout laat golfresort Landgoed Bergvliet een luxevakantiepark 
met 80 villa’s en een wellnesscentrum bouwen. Het resort koos voor een nieuw 
prefabconcept nulenergiewoningen, ontwikkeld door Probuild Bouwgroep uit 
Merksem. 35 woningen hebben platte daken, die RubberShell als dakbedekking 
krijgen. Onderaannemer Matthysen uit Brecht legt de riolering voor het afvalwater van 
de huizen aan. Voor de RubberShell en de pvc-riolering klopten ze aan bij Deschacht.

Revolutionair Belgisch 
bouwconcept

Probuild Bouwgroep ontwikkelde een 
nieuw woningconcept. Het vakantiepark 
in Oosterhout is het eerste project dat 
voor het nieuwe bouwconcept koos. 
Zaakvoerder Guido Cap: “Nederland wil 
niet meer verwarmen met aardgas. Dat 
kan alleen met nulenergiewoningen van 
energieklasse A die super geïsoleerd zijn 
en hun energie volledig zelf opwekken. 
In ons nieuwe concept is de isolatieschil 
20 cm dik. Die loopt overal door, zonder 
onderbrekingen of bouwknooppunten. 
Het buitenschrijnwerk is van Reynaers, 
type CS 77 met driedubbel glas. En een 
lucht-lucht warmtepomp NILAN type 
COMPAC P verwarmt, koelt, ventileert en 
verlucht de woningen.”

Dakdichting met 10 jaar 
garantie

“De 35 vierpersoonsvilla’s in het 
vakantiepark krijgen een plat dak. 
Het lastenboek schreef een duurzame 
dakdichting met een garantie van 10 
jaar voor. Mede daarom kozen we voor 
RubberShell van SealEco. RubberShell 
had nog een streepje voor: het membraan 
heeft geen onderlaag nodig en is 
zelfklevend. Ideaal om op een plat dak 
aan te brengen dat opgebouwd is uit een 
geïsoleerd dakpaneel van 200 mm met 
een stalen toplaag. De rollen zijn 1,70 
meter breed en 10 meter lang. Zo leg je 
een rechthoekig dak van 12 op 7 meter 
snel dicht.”

Waterdichte coating 
voor afdichting tussen 
buitenstructuur en vloerplaat

“Toen we de gevels van de woningen 
waterdicht begonnen te maken, onder-
vonden we dat het moeilijk was om het 
voorgeschreven product aan te brengen. 
Guy Wuyts van het filiaal in Hoogstraten 
stelde Soudabitum voor, een vloeibaar 

product van Soudal. De volgende ochtend 
kwam iemand van Soudal die waterdichte 
coating demonstreren. We waren meteen 
verkocht. We maken nu 3 tot 4 wonin-
gen waterdicht in dezelfde tijd die we 
nodig hebben om met het voorgeschre-
ven product 1 woning te bekleden. En 
Soudabitum is ook nog eens veel goed-
koper.”

Riolering prefab samenstellen

De fundering van de villa’s gaf Probuild 
samen met de aanleg van de riolering in 
handen van Matthysen bvba. Zaakvoerder 
Seppe Matthysen: “De 80 villa’s hebben 
allemaal hetzelfde rioleringsplan. Dat laat 
ons toe om de pvc-buizen in ons eigen 
atelier in elkaar te passen en te lijmen. 
Per villa stellen we zo 6 stukken riolering 
samen. Op de werf in Oosterhout hoeven 
we dan alleen nog maar sleuven te graven 
en de 6 prefabstukken in elkaar te passen. 
In zo’n groot project als Bergvliet met 2,4 
km aan riolering win je daar enorm veel 
tijd mee.”

Wanneer service belangrijk is

Twee aannemers die in Nederland 
producten van Deschacht gebruiken, is 
dat toeval? Guido Cap: “Service staat 
bij ons met stip op nummer 1 van de 
lijst met eisen voor onze leveranciers. 
Bij Deschacht krijg je die en doen ze 
er knowhow bovenop. Ze staan altijd 
voor je klaar. 1 contactpersoon volgt je 
volledige project van a tot z op, regelt 

je bestellingen en leveringen en denkt 
technisch met je mee. Samengevat: het 
klikt met Deschacht. Al van bij ons eerste 
contact.”

Seppe Matthysen bevestigt: “Deschacht 
denkt inderdaad met je mee en helpt 

oplossingen te zoeken. De studiedienst 
optimaliseert eventuele rioleringsplannen 
en geeft deskundig advies. Ze leveren ook 
altijd snel. En het filiaal in Hoogstraten 
ligt dicht bij ons bedrijf. Ideaal om zelf 
bestellingen af te halen.”

[INFO] Meer info over dit project? Contacteer Guy Wuyts via  
guy.wuyts@deschacht.eu of 0488/06 83 57.

“Service is voor ons het 
allerbelangrijkste. Daarom 

werken we samen met 
Deschacht.”

Guido Cap, zaakvoerder  
Probuild Bouwgroep

PROBUILD BOUWGROEP BVBA

 � Opgericht: 1999

 � Locatie: Merksem

 � Werknemers: 50

 � Activiteiten: ruwbouw, 
interieurafwerking, natuursteen 
en gevelwerken. Specialisatie: 
passiefwoningen

 � Bedrijf: Probuild Bouwgroep zet je 
bouwplannen om in werkelijkheid. 
Het bouwbedrijf begeleidt je project 
van a tot z, volgt je werf van nabij op, 
werkt alles tot in de kleinste details 
af en levert kwaliteit tegen de juiste 
prijs.

 � Meer info: www.probuild.nu

MATTHYSEN BVBA

 � Opgericht: 2013

 � Locatie: Brecht

 � Werknemers: 11

 � Activiteiten: afbraak-, grond-, 
riolerings- en betonwerken

 � Bedrijf: Matthysen bvba is een 
familiebedrijf van 3 broers. Het 
bedrijf stript en ontmantelt gebou-
wen binnenin, verwijdert asbest, 
breekt gebouwen volledig af, giet 
betonfunderingen en voert grond- en 
rioleringswerken uit.

 � Meer info: www.matthysenbvba.be

WERFREPORTAGE
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Gratis berekening  
van het afschot  
van je platte dak
Een plat dak moet een afschot of hellingsgraad hebben die het regenwater vlot 
naar de dakgoten of waterafvoeren doet stromen. Meestal is dat tussen 0,83 en 
3,33%. Die helling maak je met je isolatie. Moet je dat afschot zelf berekenen? 
Nee. Wij laten het voor je berekenen bij de fabrikant van je isolatie.

Stuur daarvoor een mailtje naar je vertrouwde contactpersoon met als onderwerp 
‘Berekening afschot’. Vertel ons welk merk isolatie je gebruikt en hoe de opbouw 
van het dak eruitziet.

Op basis daarvan krijg je een afschotplan in je mailbox met daarop het legplan van 
de verschillende types isolatieplaat.

 MARKETINGFOCUS

De ISOVER-dakisolatiecalculator: de kortste weg  
naar energiebesparing
Via een slecht of niet-geïsoleerd dak gaan massa’s warmte verloren. Uitstekende dakisolatie is daarom goud waard. Maar welk en 
hoeveel isolatiemateriaal heb je precies nodig om een hellend dak optimaal te isoleren? Met de dakisolatiecalculator van ISOVER 
bereken je dat heel gemakkelijk. Een boodschappenlijstje en plaatsingstips krijg je er gratis bij.

Tot 30% warmtewinst

Met nieuwe of betere dakisolatie win je in 
een woning tot 30% aan warmte. Het is de 
efficiëntste manier om minder te hoeven 
stoken en energiekosten te besparen. De 
dakisolatiecalculator van ISOVER maakt 
het jou gemakkelijker om te berekenen 
hoeveel materiaal een efficiënt geïsoleerd 
dak vraagt, en hoeveel dat kost.

Boodschappenlijstje  
en plaatsingsvideo

In het boodschappenlijstje zie je niet alleen 
welk en hoeveel isolatiemateriaal je nodig 
hebt, maar ook met welke accessoires 
je het dak perfect isoleert en luchtdicht 
afwerkt – zoals een dampscherm, 
kleefband en dichtingskit. Als je dat 
wilt, krijg je dat boodschappenlijstje in 
je mailbox, samen met technische fiches 
en een video met plaatsingstips. Via de 
online shop van Deschacht kan je deze 
materialen 24u/24u bestellen en afhalen 
in één van de shops of laten leveren op 
de werf!

Connecton lanceert 
gratis app om aantal 
spouwankers te berekenen

Bij 40 procent van de woninggevels zijn de binnen- en buitenmuur onvoldoende 
verankerd, zo blijkt uit een studie van Connecton uit 2017. Daardoor is er een groter 
risico op barsten. Met de app van Connecton bereken je binnen de minuut hoeveel 
spouwankers of spouwhaken je nodig hebt.

Vuistregel niet voldoende

Bij spouwankers is de vuistregel: 5 ankers 
per vierkante meter. Toch moet je voor elk 
project het vereiste aantal berekenen. 
Want bij sommige merken van ankers kom 
je met 4 per m2 toe, bij andere merken 
heb je er meer dan 20 per m2 nodig om 
de stabiliteit te garanderen. 

Juiste type en aantal 
spouwankers

De app van Connecton houdt rekening 
met het steentype van de binnenmuur en 
de gevel, de isolatiedikte, de breedte van 
de spouw en het soort voegwerk. Met een 
druk op de knop rolt uit de app welk anker 
je het best gebruikt en hoeveel je ervan 
nodig hebt. 

Download ‘Connecton’ gratis op je 
telefoon. De app werkt op iOS en Android. 

Connection is gespecialiseerd in bevesti-
gingsmaterialen voor de bouwsector met 
producten voor dakbevestigingen, gevel-
verankeringen, plafondsystemen en de 
industrie.

IOS ANDROID

• Om welke ondergrond gaat het?

• Hoe bevestig je de isolatie? 

• Welke totale isolatiewaarde moet het dak hebben volgens je klant,  
de architect of de EPB-verslaggever?

• Welke dakbedekking gebruik je?

• Hoe bevestig je de dakbedekking aan de ondergrond?

• Waar bevinden de afvoerpunten zich?

3 eenvoudige stappen:

1. Duid aan welk type hellend dak je isoleert.

2. Voer de afmetingen van het dak en het aantal dakvlakramen in, en kies de 
isolatie. Hoe preciezer de info, hoe nauwkeuriger het resultaat.

3. Krijg het resultaat te zien: een mooi overzicht van alle materialen die je 
nodig hebt om je dak perfect te isoleren en af te werken.

Bereken op dakisolatiecalculator.be met welke en hoeveel 
materialen je de daken van je projecten efficiënt isoleert.

5 handige bouwtools die het rekenwerk lichter maken
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Bereken hoeveel ramen je nodig 
hebt om genoeg daglicht te hebben
Rust je een woning uit met dakramen, lichtkoepels, lichtstraten of andere systemen van Skylux of VELUX? De vraag die je je 
dan moet stellen: hoeveel moet ik er voorzien en hoe groot moeten ze zijn om ervoor te zorgen dat alle ruimtes het hele jaar 
door genoeg daglicht hebben? Beide fabrikanten bieden je een tool aan waarmee je dat zelf berekent.

Ontwerp terrassen met 
de gratis calculator  
van Deceuninck
Terrassen ontwerpen en leggen gaat nu nog gemakkelijker met de calculator van 
Deceuninck. Met die gratis tool ontwerp je online het terras en krijg je een legplan 
en het overzicht van de nodige materialen volgens de technische en wettelijke eisen.  
Je kan het ontwerp zelfs personaliseren met je logo en gegevens. Zo heb je een 
professioneel plan om aan je klanten te laten zien. 

Welke terrasinformatie  
geef je in? 

Je kiest je terrasplanken, de kleur van het 
terras en de lengte van de planken. En je 
geeft in op welke ondergrond het terras 
komt, wat de inbouwhoogte is en hoe je 
het terras wilt afwerken. 

Wat doet de terrastool ermee? 

Nadat je de afmetingen hebt ingegeven, 
krijg je een ontwerp in een tekentool. Je 
kunt dat ontwerp verder aanpassen en 
verfijnen. Als je je registreert, download je 
het ontwerp met de materiaallijst naar je 
computer. 

Wat win jij ermee? 

In de eerste plaats tijd. Stuur de 
materiaallijst naar ons door om je 
bestelling door te geven. En bezorg het 
ontwerp mét je gegevens aan je klant. 

 MARKETINGFOCUS

Skylux-daglichtconfigurator

Met de daglichtconfigurator van Skylux bereken je hoeveel 
vierkante meter Skylux-producten je moet plaatsen om een 
ruimte met minstens 500 lux daglicht te verlichten.

http://skylux.landing.appwise-dev.com/

VELUX-daglichtcalculator

Reken met de daglichtcalculator van VELUX uit hoeveel 
dakramen, lichtkoepels of lichtstraten je nodig hebt om een 
kamer met daglicht te verlichten volgens de minimale eisen 
van de Europese daglichtnorm.

http://daglichtcalculator.velux.nl/Maak je eerste ontwerp op
www.calculator-twinson.deceuninck.com. 

5 handige bouwtools die het rekenwerk lichter maken

IT Plus Vivo Control Box
Deschacht is specialist in de ontwikkeling 
van buffer-infiltratiebekkens voor grote 
projecten. Het control- en variobox 
systeem geeft invulling aan vele 
infiltratienoden. Vandaag bieden wij 
een extra oplossing voor duurzaam 
waterbeheer aan, integreerbaar met de 
Control- en Varioboxen.

De IT Plus Vivo Control is een volledig 
geïntegreerde controleput voor buf-
fer-infiltratiebekkens met aan alle zijden 
aansluit- en verbindingsmogelijkheden. 
De IT Plus Vivo Control is projectspeci-
fiek moduleerbaar.

NIEUW

 PRODUCTFOCUS

Bereken

uw terras



linkedin.com/company/deschachttwitter.com/@DeschachtNV youtube.com/DeschachtPlastics facebook.com/DeschachtNV

ONE-STOP 
BOUWSHOP

NON-STOP 
BOUWADVIESwww.deschacht.eu
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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

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

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

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

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

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

De festivalzomer komt eraan! Deschacht brengt er alvast de sfeer in met Tournée Festival, een grote 
online bieractie die loopt van 1 t. e. m. 30 juni. Deschacht zet in op online marketing en services. 
Daarom is de webshop de draaischijf van Tournée Festival.
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DESCHACHTONLINE

DESCHACHTONLINE

Ontdek hier al onze recente publicaties:
https://www.deschacht.eu/biblio-deschacht/
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Zet de festivalzomer goed in 
met de online bieractie 
van Deschacht!
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We geven bij elke online bestelling* gratis 4 flesjes Baptist pils van 33cl weg. 

Die komen gewoon mee met uw bestelling.

Maak bovendien kans op gratis festivaltickets.

DESCHACHTEVENTS

Gratis opleidingen, infoavonden en events
Infoavond ‘Opbouw van de spouwmuur’
18/04 donderdag Geel

25/04 donderdag Hoogstraten

16/05 donderdag Hasselt

Productvoorstelling Cedral Terrace
29/04 maandag Oostakker

30/04 dinsdag  Zedelgem

Bouwexpo’s
09/05 donderdag Aartselaar

26/09 donderdag  Hasselt

Fabrieksbezoeken
17/10 donderdag  Deceuninck

04/12 woensdag  Skylux

Beurzen
11 - 15/09 Matexpo Kortrijk Expo

29/11 vrijdag  Belgian Roof Day - Brussels Kart Expo

Raadpleeg de kalender via www.deschacht.eu/kalender


