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Voordracht : PCA Oudenaarde  
  Dinsdag 26 januari 2016 

  



2 

AGENDA:  

Vereisten en beschikbare systemen +  
kosten voor de bouw van een aardappelloods  
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Wie ben ik ? 

  Johan COLPAERT 
  Afgev. Bestuurder – Ceo 

  ALTEZ Construction Group 
  Vestigingen in Tielt(B), Meeuwen(B), Deventer (NL) 

  Divisie Landbouw - Agrarische gebouwen: 

  AGRINBO-GEERKENS 
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Historiek 

o 1964:  Lambert Geerkens  start met een bouwbedrijf voor stallenbouw met 

prefab    elementen 

o 1991: Start van  een bouw- en coördinatiekantoor     

 onder de naam Agrinbo 

o 1994: Omschakeling van bouw- en coördinatiekantoor naar een bouwbedrijf 

o 1995: Eerste werven in het GH Luxemburg en verdere uitbouw van deze markt 

o 1996: Eerste werven in Nederland en verdere uitbouw van deze markt 

o 1997: Verhuis naar nieuwe kantoren in Aalter 

o 1998: Eerste werven in Frankrijk en verdere uitbouw van deze markt. 

o 1999: Opstart Agrinbo Holland 

o 2006: Verhuis naar Tielt - Nieuwe groepsnaam: ALTEZ BOUWGROEP 

  

o 2008: Overname van Lambert Geerkens in Meeuwen (° 1964)  

 Overname van MMT in Lichtervelde 
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Historiek : vervolg 

o 2008: Nieuw logo voor de groep   

 Herverdeling van de strategische activiteiten op 3 locaties  

o  Altez : West - Oost - Noord. 

 

o 2009: Overname Devanco montage       

o 2010: Overname De Vries 

o  Overname van het actief uit de WCO procedure van  

o   Goudezeune Industriebouw uit Kemmel 

o 2011: De activiteiten worden strategisch verdeeld over drie locaties: Altez West (Tielt), 

 Altez Oost (Meeuwen) en Altez .NL- (Deventer).  

o 2012: Restyling van het groepslogo +  nieuwe baseline 
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Sectoren  

o Bouwpartner voor 

o Industriebouw (A-Zes) 

o Agrarische bouw (Agrinbo – Geerkens) 

o Hippische bouw (Geerkens – Hippico) 

 

o Partner voor  

o Projectontwikkeling (Axpromo) 

 

o Producent van 

o Prefab betonpanelen (LG Products) 

o Metaalconstructies (LG Products ) 

o Ramen en deuren – alu + hout (LG Products) 

 

o Producent en Leverancier van 

o Metaalconstructies voor verwarmings- en koelinstallaties (MMT) 
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ALTEZ Industriebouw : A-ZES 
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ALTEZ Agrarische Bouw : Agrinbo-Geerkens 
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ALTEZ Hippische bouw : Geerkens-Hippico 
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AXPROMO Projectontwikkeling 
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MMT HVAC 
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LG PRODUCTS - staalconstructie 
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LG PRODUCTS – Prefab Beton 
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LG PRODUCTS - Schrijnwerkerij 
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 BILDOR 

 

 

 

 

 

                         Studiebureau voor  

     Vergunningsbegeleiding & Project coördinatie 
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 BILDOR Bouwmanagement 

 

 
- Bouw- en Project coördinatie (Nationaal & Internationaal) 

 
- Bouwkundig Adviesbureau 
 
- Missie:  
          ° Kosten voor Administratieve verplichtingen in het 
   vergunningstraject tot een minimum herleiden ifv 
   meerwaarde op kwaliteit van de projecten binnen 
   het voorgestelde investeringsbudget 
 ° Bouwbegeleiding van A-Z (incl werk van derden) 
 
- Sectoren: Kantoren, Industrie, Agrarisch, Publiek,  … 
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 BILDOR Diensten 

 
- PROJECT COÖRDINATIE 

+ Audits, Veiligheid coördinatie & Plaatsbeschrijvingen 
 

- ENERGIE 
 + Haalbaarheidsstudies 
 + Energie-audits 
 + Coördinatie Nutsvoorzieningen 
 
- BOUWFYSICA 

+ EPB-verslaggeving 
+ Bouwknopen 
+ Luchtdichtheidstesten 
+ Lichtstudies 
 

- WATERBELEID 
 + Watertoets 
 + Keuring privé-riolering 
 + Advies bij ontwerp en beheer hemelwater 
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De ALTEZ Vennoten  

Vanuit een goede samenwerking tussen de vennoten hebben we onze organisatie 
steeds verder kunnen versterken tot wat ze op vandaag is. Inzet en vooral doorzet met 
een onvoorwaardelijke positieve gedrevenheid zijn de basis van onze teamspirit om er 
met onze ploeg medewerkers, in goede en soms hardere tijden, samen voor te gaan en 
onze doelen te realiseren. 
                Dirk Huyghe – Aimé Naudts – Geert Perneel – Johan Colpaert 
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Missie, Visie & Strategie 
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De Altez Missie - ons ultieme doel  

Op een rendabele en toonaangevende manier ontwerpen en 
realiseren van waardevolle prefab gebouwen met een 
kwalitatieve en moderne uitstraling die het bedrijfsrendement 
van onze klanten verhoogt. 
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De Altez Visie : onze aanpak 

In partnership met de klant zekerheid bieden als “ontzorger”, 
in alle stappen van het bouwtraject, met gespecialiseerde 
projectteams ondersteund door een krachtige groep van 
topmedewerkers. 
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De Altez waarden:  

 De ALTEZ PRIKKEL 

    Planning 

    Resultaat 

    Innovatie 

    Kwaliteit 

    Klant tevredenheid 

    Efficiëntie 

    Loyaliteit 
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Geïntegreerde aanpak 

Als bouwpartner trekt Altez de kar, leidt en begeleidt, met 
kennis en kunde voor: 
 

• het totaalconcept 

 

• de technieken (elektro, sanitair, ventilatie, 
inrichting, afwerking…..) 

 

• het afstemmen van alle onderdelen op elkaar  

 

• de wensen en verwachtingen van andere 
betrokken partijen. 

 



24 

Onze sterktes 

• Nationale en internationale projecten met hoge afwerkingsgraad 
 

• Eigen ontwerp-, studie- en stabiliteitsbureau 
 

• Gespecialiseerde teams met diepgaande vakkennis en oog voor 
kwaliteit 
 

• Geïntegreerde aanpak, eigen prefab-beton, staalconstructies en 
raam- en deurenfabriek 
 

• Meer dan 40 jaar ervaring en 320 medewerkers 
   
 
 

                          Bouwen met Altez is kiezen voor zekerheid van A tot Z. 
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Onze middelen 

 

o per sector gespecialiseerde clusters: verkopers , calculatoren, 

projectvoorbereiders en projectleiders 

o eigen ontwerp, studie- en stabiliteitsbureau  

o 16 montageploegen en /of onderbouwploegen  

Afhankelijk van seizoen tot 15 ploegen in onder aanneming 

o eigen rollend materieel 

o in-house productie van staalstructuur, betonwanden en schrijnwerk 
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Onze specialisten bewaarloodsen bij de klanten  

Mathieu Vallez 
  
mathieu.v@altez.be 
0475/65.20.36 
Regio: Oost Vlaanderen,  
Wallonie en Frankrijk 

Patrick Van Hee 
  
patrick.v@altez.be 
0477/28.75.75 
Regio: West Vlaanderen,  
Zeeuws Vlaanderen - Nederland 

Frank Hoeckx 
  
frank.h@altez.be 
+31(0)6/53.62.75.53 
Regio: Antwerpen en Limburg 
Zuid Nederland 

Johan Mahieu 
 
Sales, Product & 
Technique Manager Agriculture 
johan.m@altez.be 
0495/89.58.63 

mailto:mathieu.v@altez.be
mailto:patrick.v@altez.be
mailto:frank.h@altez.be
mailto:Johan.m@altez.be
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Op kantoor 
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Op de werf 
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Stappenplan bij het bouwen van een 
Aardappel Bewaarloods 
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Keuze Bouwplaats 

Inplanting gebouw afh. van: 

8 aandachtspunten: 

 

 Toegang vrachtwagens (min: 20 m vrije ruimte voor 
gebouw) 

 

 Wettelijke afstandsregels (min 4,00m of = zijhoogte 
gebouw) 

 

 Hoogteverschil losplaats (vlak ifv lossen kip wagens) 

 

 Connectie of liggen tov andere (bestaande) gebouwen 
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Keuze Bouwplaats 

 

 Ligging bouwplaats (grote helling terrein ifv ophoogkosten 
terrein) 

 

 Bouwconcept van het project (zie verder) 

 

 Plaats drukkamer ifv geluid (zie verder) 

 

 Uitbreidingsmogelijkheden (zie verder) 
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Bouwconcept van het project 

• Wat wil ik gaan stockeren? 

 

• Hoeveel wil ik gaan stockeren? 

 

• Wil ik bewaren in vrac of in kisten? 

 

• Heb ik een verwerkingsruime nodig? 

 

• Hoe lang wil ik gaan bewaren? 

 

• Wil ik compartimentering? 
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Drukkamer ifv geluid 

Van belang voor teler zelf en/of de aanpalende buren: 

 

Richtlijnen agrarisch gebied: 

 

 Overdag tussen 7.00h – 19.00h = 45 dB 

 

 s’ Avonds tussen 19.00h – 22.00h = 40 dB 
 

 s’ Nachts tussen 22.00h – 7.00H = 30 dB 
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Drukkamer ifv geluid 

Vergelijk geluidsniveau: 

 

 Ratelen bomen in bos = +/- 20 dB 

 

 Praten face to face  = +/- 40 dB 
 

 Voertuig op de weg = +/- 70 dB 
 

 Geluid autosnelweg = +/- 90 dB 

 

 Straaljager   = +/- 140 dB 
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Drukkamer  
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Drukkamer  
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Uitbreidingsmogelijkheden 

 

 Drukkamer achteraan: 

Zijdelings uit breiden met inlaat achtergevel en uitlaat op 
kopgevels 

 

 Drukkamer in langs gevel: 

Uitbreiden in lengte gebouw op voorwaarde  luchtuitlaat op 
lengte richting van het gebouw. 
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Uitbreidingsmogelijkheden 

 Drukkamer in langs gevel: 

Uitbreiden in lengte gebouw op voorwaarde  luchtuitlaat op 
lengte richting van het gebouw. 
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Afmetingen van het gebouw 

Berekenen oppervlakte bij opslag in BULK / VRAC 

 

Voorbeeld:  

25ha x 50 ton/ha met een storthoogte van 4,20m 

Stockage hoeveelheid: 25ha x 50 ton = 1.250 ton 

Of 1.923m³ bij een s.g. van 650 kg/m³ 

 

Benodigde oppervlakte excl drukkamer: 460 m² 

Aansluitend: oppervlakte voor drukkamer, dikte wanden en 
oversteken = totale nodige oppervlakte +/- 560 m² 

Exclusief ruimte voor binnen laden of verwerking  
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Afmetingen van het gebouw 

Opslag in BULK / VRAC : 4,20m hoogte 
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Afmetingen van het gebouw 

Berekenen oppervlakte bij opslag in KISTEN 

 

Voorbeeld:  

25ha x 50 ton/ha met een storthoogte van 4,20m 

Stockage hoeveelheid: 25ha x 50 ton = 1.250 ton 

Afmetingen kisten: 180*120*115 (inhoud: 1.250kg) 

Aantal kisten: 1.000 stuks 

Stapelhoogte: 5 stuks 

Mechanische koeling: 15 cm tussenruimte kisten, 50 cm 
tussenruimte muren – eerste rij kisten – vrije ruimte vooraan 
1m 

Benodigde oppervlakte: 30m x 20m = 600 m² 
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Afmetingen van het gebouw 

Opslag in KISTEN 
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Type ventilatiesysteem 

• Bovengrondse ventilatie 

 

 

• Ondergrondse ventilatie 

 

 

• Kistenbewaring 
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Bovengrondse ventilatie 
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Bovengrondse ventilatie  
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Bovengrondse ventilatie 
 

Voordelen 

• Bovengrondse kanalen goedkoper dan een 
roostervloer 

• Loods voor andere doeleinden vb. opslag graan,… 

Nadelen 

• Meer onderhoud en arbeid dan roostervloer 

• Bij het in- en uitschuren kans tot beschadiging 
kanalen 

• Klein verlies aan opslagruimte 

• Meer draaiuren nodig tgv van kleinere openingen 
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Bovengrondse ventilatie 
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Bovengrondse ventilatie 
 

 

Langs ventilatie 

• Kanalen liggen in de richting waarin de loods 
gevuld wordt 

• Drukkamer zit op de gevel, beperkt in kanalen 

• Kanaallengte beperken tot 25- 30m 

• Alle ventilatoren moeten blijven werken 

 

  = ook mogelijk bij ondergrondse ventilatie 
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Ondergrondse ventilatie 
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Ondergrondse ventilatie  

Voordelen 

• Kanalen zitten niet in de weg bij het opscheppen 
van de aardappelen 

• Minder arbeidsintensief 

• Luchtverdeling is iets beter dan bij bovengrondse 
kanalen 

Nadelen 

• Duurder dan bovengrondse kanalen 
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Ondergrondse ventilatie  
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Ondergrondse ventilatie  

Kan in dwarsventilatie 

• Kanalen liggen dwars op de richting waarin de 
loods gevuld wordt 

• Drukkamer in langsgevel 

• Kanaalbreedte beperkt tot breedte gebouw 

• Goede doorluchting als gevolg van de kortere 
kanalen 

• Ventilatoren uitschakelen tpv uitgeschuurd 
gedeelte 

• Drukkamer langsgevel is duurder bouwen 
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Ondergrondse ventilatie  
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Kistenbewaring  
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Kistenbewaring 

Voordelen 

• Geen drukvaste wanden nodig 

• Goedkoper dan de andere  2 types 

• Verschillende rassen stockeren 

Nadelen 

• Extra kost voor aankoop van kisten, machines 

• Lege kisten nemen in de zomer ook de volledige 
loods in beslag 

• Kleiner rendement bij het rooien 
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Kistenbewaring  
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Bouwfysica  

• Funderingen 

 

• Wandconstructie 

 

• Dakconstructie 

 

• Isolatie 

 

• Ventilatie 
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Bouwfysica = ondergrond 

• Grondonderzoek via sondering 

 Draagkracht grond bepalen, grondwaterpeil,…. 

 Afhankelijk hiervan kunnen we de funderingen 
bepalen 

• Waterdicht ondergronds ventilatie systeem 

• Niet waterdicht ondergronds ventilatie systeem 
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Bouwfysica = gebouw 

• Wandconstructie 

 Dubbele functie 

 Bestand zijn tegen zijwaartse drukkracht 

  Voldoende isoleren 

 

• Dakconstructie : Dak & Isolatie  

 Bescherming tegen binnenkomende warmte 
 en vochtwisseling vanuit de omgeving 

 Tussen isolatie en dak voldoende ruimte voor 
 natuurlijke ventilatie - vermijdt condens 
 tegen het dakoppervlak 
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Bovengrondse ventilatie 

Funderingen: 

 Gewapende funderingsbalk 

 Funderingszolen 

 Betonvloer 15-18 cm  

Bovenbouw: 

Staalconstructie gegalvaniseerd 

Betonsandwichwanden 24 of 28 cm met iso 8 of 10 
cm PIR (variante: metalen sandwichpanelen) 

Dakbedekking: vezelcement platen + isolatie 
(variante: metalen sandwichpanelen) 

Drukkamer + ventilatieluiken 
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Ondergrondse ventilatie 

Funderingen: 

 Gewapende funderingsbalk 

 Funderingszolen 

 Betonvloer 15-18 cm  

 Kelderwanden: metselwerk, gestort of prefab 

 Ventilatieroosters: 12,15 of 20 ton 

 Langs of dwarssleuven in roosters 
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Ondergrondse ventilatie 

Bovenbouw: 

Staalconstructie gegalvaniseerd 

Betonsandwichwanden 24 of 28 cm met iso 8 of 10 
cm PIR (variante: metalen sandwichpanelen) 

Dakbedekking: vezelcement platen + isolatie 
(variante: metalen sandwichpanelen) 

Drukkamer + ventilatieluiken 
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Ondergrondse ventilatie 
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Kistenbewaring 

Funderingen: 

 Funderingszolen 

 Betonvloer 15-18 cm  

Bovenbouw: 

Staalconstructie gegalvaniseerd 

Betonsandwichwanden 24 of 28 cm met iso 8 of 10 
cm PIR (variante: metalen sandwichpanelen) 

Dakbedekking: vezelcement platen + isolatie 
(variante: metalen sandwichpanelen) 

Ventilatieluiken 

Keuze: met of zonder drukkamer 
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Kistenbewaring  
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Kostprijs 

Raming voor 1.250 ton (excl Ventilatiesysteem) 

 

• Bovengrondse ventilatie: +/- 160 €/ton 

 

 

• Ondergrondse ventilatie: +/- 210 €/ton 

 

 

• Kistenbewaring:   +/- 140 €/ton 

     excl aankoop kisten 
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Financiering 

 

• Aanvraag financiering 

 Ervaring in sector 

 Resultaten in deze teelt 

 

• Indien voorontwerp plannen  

 &  

    “compleet” prijsbestek 
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Indienen omgevingsvergunning 

• Aanvraag door architect in loco met  

    ALTEZ (indien nodige met adviezen van BILDOR)  

• Vereiste documenten: 

 ° Plannen met kadastrale gegevens 

 ° Plannen inplanting, eigendomsgrens  

 ° Eventueel akkoord recht van opstal 

 ° Hoogtemetingen  

         ° Studie opslag regenwater, EPB en     
    Brandverslag 

 ° Plannen erfverharding rondom 

        ° Veiligheidscoördinator  
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Periode omgevingsvergunning 

• Opstellen bouwdossier: +/- 1 maand 

 Na verkrijgen alle documenten en alle info 

 

• Periode goedkeuring: +/- 3 maanden 

 

• Bekendmaking beslissing: 35 dagen 

 

• Geen milieuvergunningsaanvraag 
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Realisatie gebouw 

• Uitvoeren grondsondering met bijhorende studie 

• Bespreking voorlopige en definitieve 
uitvoeringsplannen in loco met installateur 

• Opmaak definitieve uitvoeringsplannen en 
opmaak micro planning 

• Termijn productie tekeningen en fabricatie 
onderdelen 6 – 8 weken na alle goedkeuringen 

• Aanvang onderbouw tijdens productie prefab 
onderdelen. 

• Plaatsing en afwerking boven  

• Oplevering en eigendomsoverdracht                        
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Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 

                      

 
 



77 

Enkele realisaties 
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Enkele realisaties 
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Bewaarloodsen 

                      

 

 

 

 

  Dank voor de aandacht 
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Bewaarloodsen 

                      

 

 

 

 

             Vragen ? 

 
 


