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Sectoromschrijving
ACO – Preenakker 8-1785 Merchtem
ACO is specialist in afwatering. Het ACO-productgamma beheerst de gehele
afwateringsketen, van het opvangen van water tot het afgeven aan de bodem,
aan de openbare riolering of aan oppervlaktewater. ACO biedt daarin niet
alleen hoogkwalitatieve producten, maar ook kennis, service en support. De
ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het
gebied van afwateringstechnieken.
sv@aco.be

Agraphyt nv / Oenosan – Wulpjesweg 63- 8420 De Haan
OENOSAN: natuurlijke bescherming voor openbaar groen.
Onkruid(beheersing), bescherming tegen droogte, optimale groe en
bodemverrijking.
marc@oenosan.be

Algemene Onderneming Tibergyn nv – Nijverheidslaan 54-8560 Gullegem
Uitvoeren van wegenwerken, herstellen veiligheidsstootbanden.
Infrastructuur – herstellen van bruggen, aanbrengen en verwijderen
wegmarkeringen.
hans@tibergyn.be
www.tibergyn.be
Alkern VOR Beton nv – Ieperseweg 112 – 8800 Roeselare
Fabrikant van prefab betonproducten.
www.vor-beton.be

All Fire Security- Chaussée du Risquons-tout 536- 7700 Moeskroen
Wij bieden alles wat te maken heeft met brandveiligheid. Van brandblussers,
rookmelders, noodverlichting tot branddeuren en branddetectie. Ook voor
uw risico-analyse en advies kunt u bij ons terecht.
www.allfiresecurity.be
jordy@allfiresecurity.be

Almasy nv – Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten
Magazijnrekken, archiefrekken, lockers… Magazijn – , archief- en
kleedkamerinrichting.
info@almasy.be
www.almasy.eu
Amotec nv – Kleine Tapuitstraat 22 – 8540 Deerlijk
Producent en installateur van industriële stofafzuiging en rookafzuiging.
info@amotec.be
www.amotec.be

Aquafontal bvba – Paryssenstraat 3– 8740 Pittem
Ontwerp, realisatie en onderhoud van waterpartijen met publiek karakter.
info@aquafontal.be

Axioma nv – Mannebeekstraat 31 – 8790 Waregem
Axioma nv is in België al jaren een belangrijke lichtpartner actief in het
midden – en hogere segment van de projectenmarkt in diverse professionele
sectoren waaronder de openbare verlichting. Wij zijn ‘lichtspecialisten’,
experts dus met heel wat knowhow. We leveren niet alleen producten, maar
ook services… en vooral oplossingen: voor vraagstukken van bedrijven en
overheden, zoals energiebesparing, productiviteit of veiligheid.. maar ook

van imago of marketing… of van installatie- en onderhoudscomfort. Nu meer
dan ooit door en met LED verlichting.
www.axioma.be
BOMA – Noorderlaan 131-2030 Antwerpen
BOMA ontwikkelt en verdeelt professionele schoonmaakmaterialen, producten en machines met veel toegevoegde waarde. Met BOMA wordt
schoonmaken circulair, efficiënt en leuk!
Bram.aertsen@boma.be
www.boma.eu

Beton De Clercq bvba – Steenkaai 111- 8000 Brugge
Producent van geprefabriceerde betonproducten voor riolerings – en
wegeniswerken.
info@declercq-beton.be
www.declercq-beton.be
Bleijko Roeselare nv – Beurtkaai 4- 8800 Roeselare
Bleijko is een leverancier en producent van bestratingsmaterialen,
rioleringsproducten en straatmeubilair voor de GWW sector.
www.bleijko.com

BNK Ingenuity bvba (Riooldeksel.be) – Pilkemstraat 38-8920 Bikschote
Leverancier van probleemoplossende producten in riolering en wegenbouw.
Focus op een perfecte rijweg als ontwerper van het unieke systeem van het
traploos regelbaar riooldeksel en als aannemer voor gietasfaltwerken en het
herstel van traditionele riooldeksels. Daarnaast producent van overtstorten
op maat.
www.riooldeksel.be
Bspecialities G.C.V. – Lipselaan 84 - 3020 Herent
Bspecialities is de Belgische hoofdverdeler van het BINsytem gamma
waaronder afvalbakken, peukenzuilen en BINswinger.
info@bspecialities.be
www.bspecialities.be
BSV / Devamix – Blokkestraat 1 – 8530 Harelbeke
TOP- Grondreinigingscentrum- slibverwerkingscentrum.
Bodemsaneringswerken, uitgraven bouwputten, bouwrijp maken van
terreinen door ophoging, nivellering & stabilisatie. Aanleggen talludsbetoncentrale- breekwerk.
administratie@bsv-nv.be
www.bsv-nv.be

Claerbout Metaalwaren bvba – Bruggesteenweg 258 - 8830 Hooglede-Gits
Gereedschappen, straatmeubilair en signalisatie.
steven.delaere@claerbout.be
www.claerbout.be

Collinet nv- Deuxième Avenue 24-4040 Herstal
Hauraton biedt duurzame en elegante oplossingen voor lineaire afwatering.
Met de afvoergeulen in vezel-versterkt beton of polypropyleen is er altijd een
perfect systeem beschikbaar dat zowel aan de esthetische als de
belastingeisen voldoet.
Peter.rommel@collinet.eu
www.collinet.eu
CREAT– Stropstraat 1- 9000 Gent
De aankoopcentrale CREAT
-online bestelplatform met uitgebreide catalogusproducten en diensten
-expertise in wetgeving overheidsopdrachten
-belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen door gebundelde marktbevraging
Liesbeth.devriendt@farys.be

www.farys.be
Defraeye Bob bvba – Bergstraat 2 B- 8680 Koekelare
Vloerisolatie en chape
hendrik@defraeyebob.be
www.defraeyebob.be

Derudder Cleaning nv – Roterijstraat 24-8540 Deerlijk
Derudder Cleaning is een reinigingsfirma met vrachtwagens en dit zowel voor
particulieren als industrie. We zijn een VCA-gecertifieerd bedrijf met 8 stateof-the-artreinigingswagens die klaarstaat om elke uitdaging het hoofd te
bieden. Sommige van onze vrachtwagens zijn geëquipeerd met
gecompartimenteerde tanks, specifieke zuig- en spuitaccessoires en kunnen
tot 500 bar warm water onder hoge druk spuiten.
info@deruddercleaning.be
www.deruddercleaning.be
Raf De Vriese nv- Oude Heirweg 17 – 8851 Koolskamp
Wegenbouw en openbare werken
Asfalt – en betonproductie
Afhalingen steenslag en funderingsmaterialen

sofie@nvdevriese.be

Dockx & Co bvba – Industriestraat 8A – 8755 Ruiselede
Disaghor- Dockx is een totale leverancier voor openbaar groen waarbij we
Good Urban Practice (GUP) centraal stellen. Dit onder andere door aandacht
te hebben voor de inrichting van groeiplaatsen van bomen voor een
duurzame integratie van ‘groen’ in de openbare ruimtes.
info@disaghorgroup.be

Ebema nv – Dijkstraat 3 – 3690 Zutendaal
Ebema is een familiale onderneming met een lange termijn visie en een
trendsetter in innovatie, productie en verdeling van hoogwaardige prefab
betonproducten.
Dit realiseren we op een duurzame wijze in partnership met onze klanten en
medewerkers en met respect voor onze omgeving. Onder het merk
Ebema_LivingCity produceren en verdelen we prefab materialen voor de
openbare markt. Ons motto: Wij verbeteren ruimte.
marketing@ebema.be
www.ebema.com www.stone-style.com

EJ Benelux Access Solutions –Paapsemlaan 11B bus 5– 1070 Anderlecht
EJ is wereldleider in het ontwerp, de productie en de distributie van
oplossingen voor afsluitinrichtingen voor wegenistoepassingen,
waterleidingen, rioleringen, afvoer van regenwater, telecominfrastructuur en
andere netwerken over de hele wereld.
www.ejco.com
benelux.info@ejco.com
Escala/ Skilliant cvba – Spoorwegstraat 14- 8200 Brugge
Escala geeft kwalitatieve antwoorden op actuele opleidingsnoden voor de
publieke sector, de social- profit en non-profit.
www.escala.be
Eurodal – Industrieweg 14 – 2280 Grobbendonk
Eurodal fabriceert sinds 1982 industriële vloerplaten. De Eurodal vloerplaten
zijn sindsdien enorm geëvolueerd, in het bijzonder het esthetisch aspect. De
duurzame platen worden aangewend voor een permanente of tijdelijke
verharding en zijn bijzonder geschikt om zware lasten te dragen. De Eurodal
vloerplaten zijn uitgegroeid tot een knap concept.
catrin@buzzbone.be

Febelcem – Vorstlaan 68 – 1170 Brussel
Febelcem, de Federatie Van de Belgische Cementnijverheid. Promotie van
diverse toepassingen van cement en beton in architectuur, infrastructuur en
publieke ruimte d.m.v. publicaties, studiedagen en technische assistentie
tijdens ontwerp, uitvoering en opvolging van werken.
www.febelcem.be
l.rens@febelcem.be - l.pedro@febelcem.be
Flanders Color nv – Kortrijkstraat 380 – 8560 Wevelgem
Fabrikant en groothandel in coatings voor gebouwen, meubel- en
metaalindustrie. Uitgebreid gamma aan non-paint producten en materialen,
uniek in België. BENOR gecertificeerde beschermingscoating voor
betonoppervlakten in rioleringsstelsels.
www.flanderscolor.be
Fluvius – Brusselsesteenweg 199-9090 Melle

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG – Vinkenstraat 10- 8820 Torhout

Fabrikant van toegang controle systemen L700 Light Acces Pro en M500
Mifare, hoogwaardig project deurbeslag, sanitaire hulpmiddelen, antisuïcidaal beslag en handgrepen voor de gang.
www.fsb.be
andy.desoppere@fsb.be
Gravelart bvba – Groenestraat 139a – 8210 Zedelgem
Grind, gesteente en meer. Gravelart verwelkomt vandaag klanten uit de
Benelux en Frankrijk die bij ons kiezen uit meer dan 100 soorten siergrind,
lava, substraten en een uitgebreid gamma tuin- en vijverproducten. Wij
bieden innovatieve bodemproducten aan, zodat we onze planeet beter
kunnen achterlaten dan we die gekregen hebben. Wij geloven erin een
verschil te maken in de wereld waarin wij bouwen voor toekomstige
generaties.
www.gravelart.be
Green Road nv – Brugstraat 16c- 9260 Wichelen
Aanleg, renovatie en onderhoud van onverharde en half-verharde wegen en
paden.
info@greenroad.be
G. Lambert & Co s.a. - Rue de Néverlée 1 – 5020 Namur (Rhinses)
G. Lambert & Co id e de officiële invoerder van de Mercedes-Benz Unimog
gamma in België sinds 1952. Unimog, een voertuig met meerdere talenten

dat opvalt door zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en robuustheid,
waardoor het ten allen tijde een waardevolle bondgenoot is.
Robin.defays@lambert.mercedes-benz.be
www.lambertmercedes.be
Group Van Vooren- Industriepark Rosteyne 1- 9060 Zelzate
Group Van Vooren is gespecialiseerd in onder andere:
-Bodemconsultancy
-Geotechniek en bouwkundig laboratorium
-Grond- en grondwatersaneringen
-Business Proces Outsourcing
smi@groupvanvooren.com
Hofman nv – Alverenbergbaan 1- 9308 Hofstade
Natuursteenleverancier (buitenbestrating).
info@hofman.be
www.hofman.be
Janson Bridging Belgium nv– Lichterweg 11-2030 Antwerpen
Janson Bridging Belgium, deel van de Janson Bridging Group, is actief in
verschillende deelsectoren van de infrastructuur en de openbare
ruimte. Allereerst zijn wij actief als verhuurders van tijdelijke

brugconstructies, drijvende platformen en roro installaties voor
zeeschepen. Daarnaast zijn wij de verdeler op de Belgische markt van
glasvezelversterkte brugconstructies. (de zogenaamde composieten
bruggen).
info@jansonbridging.be
Kärcher Center Van Mol west – Leerlooierijstraat 3– 8600 Diksmuide
Verkoop, verhuur en service van industriële reinigingsmachines.
fvr@karchervanmol.be
info@karchervanmol.be

Koti Nabo nv – Bedrijfsstraat 3 – 3930 Hamont-Achel
Reiniging
www.koti-eu.com

Koudasfalt van den Broek bvba –Veldstraat 1-3680 Maaseik
Producent en leverancier voor reparatieproducten voor de wegenbouw.
info@koudasfalt.be
www.koudasfalt.nl

Ledtechnic bvba – Vliegplein 55 F – 9991 Maldegem
Producent en installateur van LED lijnverlichting in de openbare ruimte.
info@ledtechnic.be
www.ledtechnic.be
Lithobeton nv - Kanaalstraat 18- 8470 Gistel
Lithobeton nv, een professioneel gegroeid familiebedrijf, is gespecialiseerd in
de fabricage van standaard en op maat gemaakte producten voor
wegeniswerken en nutsleidingen. Tevens is Lithobeton nv de leverancier van
distuributiecabines voor de netbeheerders en bevoorrechte partner voor de
vele electro-installateurs in België.
info@lithobeton.be
www.lithobeton.be

Malengier W & F – Nonnebossenstraat 25- 8980 Zonnebeke
Land- en tuinbouwmachines.
garage@malengier.be
www.malengier.be
Mariasteen vzw – Koolskampstraat 39 B- 8830 Gits

Mariasteen vzw is een maatwerkbedrijf die onder andere facilitaire diensten
B2G levert zoals Groenzorg, Onderhoud, Schilderwerken, Verhuizingen en
Ontmantelingen & Afbraakwerken.

Jurgen.elias@mariasteen.be
www.mariasteen.be
Metaalhandel Delrue nv – Ringlaan 49 – 8480 Ichtegem
Alle bouwstaal: wapening en constructie. Toonaangevend in
bouwtoebehoren.
www.metaalhandel.be

Mobilmat nv- Pathoekeweg 400 – 8000 Brugge
Mobilmat nv staat in voor onderhoud en herstellingen van beton- en
asfaltwegen, uitvoeren van gietasfaltherstellingen en waterdichtingswerken
en gekleurde wegdeksystemen. Productie van hard asfalt en verdeler van
asfaltwapening.

mob@mobilmat.be – www.mobilmat.be
Novatio – Industrielaan 5B – 2250 Olen
Novatio, specialist in onderhouds- en reparatieproducten of gereedschappen voor professionals, is een internationale speler die
wereldwijd actief is in 28 landen. Sinds 1978 biedt Novatio kwalitatieve

oplossingen aan voor onderhoud en herstelling in transport, bouw en
industrie. Wij draagt kwaliteit, milieuzorg en veiligheid hoog in het vaandel.
Daarom werken we volgens ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001gecertificeerde kwaliteitsprocedures.
info@novatio.be
www.novatio.be
PCLT vzw- Zuidstraat 25- 8800 Roeselare
Opleidingen, in de sectoren Industrie, Groen, Tuinbouw en Landbouw. De
opleidingen zijn praktijkgericht met de aadacht op veilig en efficiënt werken.
info@pclt.be
www.pclt.be

Protecta (Lecot)- Vier Linden 7-8501 Heule
Protecta is een dienst binnen Lecot die totaaloplossingen in automatisatie en
beveiliging van gebouwen doet. Wij stellen een plan op maat voor dat het
best bij uw behoeftes past. Dit kunnen wij mogelijk maken door onze grote
diversiteit aan leveranciers en merken, en onze eigen installatiedienst.
www.lecot.be

Provincie West-Vlaanderen (Waterlopen, Mobiliteit en infrastructuur,
COOP, Minawa en groendienst)
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen is onder meer actief op vlak van
waterbeheer (bv. aanleg bufferbekkens), mobiliteit en infrastructuur (bv.
aanleg fietspaden) en de uitbouw en onderhoud van het patrimonium in
West-Vlaanderen.
provincie@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be
PUTkast Bv – Witte Vlinderweg 16 – 1521 PS Wormerveer – Nederland
Technisch straatmeubilair. Kasten voor elektra en water voor ondermeer
markten, evenementen, verlichting en andere doeleinden.
info@putkast.nl
www.putkast.nl
www.straatkast.nl
www.putluik.nl
Rasschaert Advocatenkantoor bv – Schoolstraat 20- 9420 Erpe-Mere
Het onafhankelijk advocatenkantoor Rasschaert Advocaten werkt, met meer
dan 20 jaar ervaring, uitsluitend voor openbare besturen en de non-profit
sector in Vlaanderen.
wrasschaert@rasschaertadvocaten.be
www.rasschaertadvocaten.be

Remeha nv – Koralenhoeve 10 – 2160 Wommelgem
Remeha, toonaangevende producent van sanitair warm water en centrale
verwarmingsoplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw, biedt een totale
service op maat om in ieder zijn behoefte en wensen te voorzien in
verwarming en sanitair warmwatercomfort.
www.remeha.be
RIOPACT/ De Watergroep - Vooruitgangstraat 189 - 1030 Brussel
Binnen Riopact bundelen De Watergroep en Aquafin de krachten voor een
efficiënt afvalwaterbeheer. Riopact heeft een breed gamma aan diensten
voor gemeenten die zich bij hun rioleringsbeheer willen laten bijstaan door
een partner met kennis en expertise.
www.dewatergroep.be
Scania Belgium nv – A. Van Osslaan 1 bus 28-1120 Neder-Over-Heembeek
Verkoop en service van Scania vrachtwagens en getrokken materieel.
www.scania.com
Schréder BE n.v. – Puursesteenweg 333 – 2880 Bornem
Schréder ontwerpt en ontwikkelt intelligente oplossingen die publieke
ruimtes veranderen in veilige, comfortabele, duurzame en slimme
omgevingen. Wij zijn een belangrijke regionale speler in onze sector. Deze
nabijheid maakt het mogelijk om een partnership met onze klanten te
ontwikkelen en producten aan de lokale wensen en vereisten aan te passen.

Info-be@schreder.com
www.schreder.com
Servaco – Vlamingstraat 19– 8560 Wevelgem
Servaco is een laboratorium voor industriële analyses: milieu- bouwkundigtextiel.
bouw@servaco.be
Sewer Services & Solutions – Herenveld 2 – 9500 Geraardsbergen
Riooltechnische machines
www.rioolmachines.be
info@rioolmachines.be
Stedon- Orionweg 26 – 8938 AH Leeuwarden
Stedon ontwerpt, produceert en levert producten voor in de openbare
ruimte in de sector:
Straatmeubilair, beton, sport en spel en skate
www.stedon.nl
info@stedon.nl
Steinzeug- Keramo nv – Paalsteenstraat 36 – 3500 Hasselt
Steinzeug-Keramo is een internationaal gerichte onderneming van de
Wienerberger groep en is reeds jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling, de

productie en de verkoop van gresmaterialen voor afvalwatersystemen.
Gresbuizen zijn duurzame keramische producten gemaakt van natuurlijke
klei met unieke eigenschappen op het vlak van betrouwbaarheid, levensduur
en milieuvriendelijkheid.
Wij produceren het hele gamma van gresbuizen, hulpstukken en
inspectieputten op twee locaties in Europa waarvan de grootste in
Vlaanderen (Hasselt) is gelegen.
Gezien de snel evoluerende marktomstandigheden, kiezen wij voor een
innovatief gestuurde aanpak met nieuwe producten en met de juiste
oplossingen voor onze klant, niet enkel voor vuilwater- maar ook voor
regenwatertoepassingen.
L.sillis@steinzeug-keramo.com
www.steinzeug-keramo.com
Stradus – Dellestraat 41 – 3550 Heusden-Zolder
Stradus is fabrikant van hoogwaardige prefab bestratings- en
maatwerkproducten voor de publieke ruimte.
www.stradus.be
Structurax- Iepersestraat 389-8800 Roeselare
Structurax is een online groothandel in infra toebehoren, voor parkings en
bedrijfsterreinen en luchthavens. In ons gamma zitten
signalisatietoebehoren, beschermpalen, parkeerbeugels, markeerverven,…

info@structurax.com
www.structurax.com

Technisch Bedrijf NV Karel De Kegel – Joseph Cardijnstraat 7 – 9420 ErpeMere
Verkoop, service, reparatie, onderhoud, onderdelen en accessoires van
professionele straatveegmachines (RAVO, MATHIEU, SCARCAB).
info@nvdekegel.com
www.nvdekegel.com
Tormans bvba – Baron Van Loolaan 15-9940 EVERGEM
Projectsourcing technische profielen, bouwkundige profielen, ingenieurs,
projectmanagers.
kds@tormans.net

Touartube nv – Menenstraat 406 – 7700 Moeskroen
Podia en tribunes op aanhangwagen, podiumelementen, demonteerbare
podia en tribunes – verkoop en verhuur.
info@touartube.com

www.touartube.com
Traffic-Line bvba – Pathoekeweg 9a – 8000 Brugge
Plaatsen en verhuur weg- verkeerssignalisatie conform typebestek SB 250.
info@traffic-line.be
Trafiroad nv – Nieuwe Dreef 17-9160 Lokeren
Totaalleverancier inzake wegmarkeringen, wegsignalisatie, bouw- en
verkeerstechnieken. Trafiroad staat voor kwaliteit, stabiliteit en
duurzaamheid.
vdd@trafiroad.be
TVH – Brabantstraat 15 – 8790 Waregem
Meer dan 50 jaar ervaring in onderdelen en accessoires voor material
handling en industriële machines. Ook voor verkoop, verhuur en onderhoud
voor material handling kan u bij ons terecht. Ons opleidingscenter ‘TVH
Academy’ biedt bestuurderstrainingen en technische opleidingen.
info@tvh.com
www.tvh.com

Concrete Diversity bvba – Rue des Sablières 16- 7503 Tournai
Urba Style bvba is gespecialiseerd in het maken van straatmeubilair in
architectonisch beton. Naast het uitgebreid gamma aan standaard zitbanken,
zitblokken, afsluitpalen en plantenbakken kan Urba-Style alle maatwerk aan.
Samen met betontegels & -straatstenen kunnen zij u een totaalpakket
aanbieden.
Concrete Diversity bvba, deel van de Urbastyle group, is de specialist in de
inrichting van begraafplaatsen. Met meer dan 45 jaar ervaring en honderden
referenties is Concrete Diversity uw aanspreekpartner voor al uw vragen of
wensen betreffende columbaria, urnenkelders, grafkelders, meubilair en
accessoires voor uw begraafplaats.
Vandaele Konstruktie nv –Stationsstraat 119 – 8780 Oostrozebeke
Constructeur van machines voor onderhoud wegen en wegbermen,
takkenversnipperaars. Importeur VOTEX klepelmaaiers, EPOKE
gladheidsbestrijding , WESTTECH boomknippers.
sales.belgium@vandaele.biz
www.vandaele.biz
Vande Moortel Steenbakkerij nv – Scheldekant 5 - 9700 Oudenaarde
Fabrikant van gebakken kleiklinkers en gevelstenen. Onze kleiklinkers hebben
een zeer lage wateropname en een hoge druksterkte.
www.vandemoortel.be
info@vandemoortel.be

Vandeputte Safety International nv- Binnensteenweg 160-2530 Boechout
Vandeputte Safety Expert is uw expert in persoonlijke beschermingsmiddelen
en pbm oplossingen. Wij zorgen voor uw veiligheid.

communication@vdp.com
www.vdp.com
Vandersanden- Riemsterweg 300 – 3740 Bilzen
Sfeervolle kleiklinkers voor de publieke ruimte. Een duurzaam
bestratingsmateriaal dat uitstekend past bij circulaire inkopen.

kleiklinkers@vandersanden.com of b.hesen@vandersanden.com

Vandipaint nv – Kalkhoevestraat 1 – 8790 Waregem
Producent en toonaangevende expert van markeringsmaterialen voor weg,
snelweg, luchthaven en parking. Keuze uit een breed gamma in water- en
solventenverf, koudplast, thermoplast, gekleurde –en decoratieve coating.
We bieden ook aanvullende producten op de markt: verticale & horizontale
signalisatie, straatmeubilair, toegankelijkheids – en beveiligingsproducten,
prefab thermoplast, kunststopproducten,…

Vandipaint nv is een dochteronderneming van Signature Group (EuroviaVINCI)
https://www.waregem.be/bedrijvengids/vandipaint-nv
https://www.linkedin.com/company/vandipaint-nv

VDC Roeselare nv – Rumbeeksesteenweg 279-8800 Roeselare
Groothandel en installatie elektro, HVAC, verlichtingsstudie en
totaalprojecten, werfmateriaal.
www.vdc-roeselare.be
www.atsgroep.be
johny.jonckheere@vdc-roeselare.be

Vereenooghe nv – Hoge Barrierestraat 10- 8800 Roeselare
Erkend concessiehouder en servicepunt Mercedes-Benz.
CARS- VANS- TRUCKS
Nieuw en tweedehands.
www.groepvereenooghe.be
info@groepvereenooghe.be

Verfaillie -Leroy nv – Wervikstraat 94 – 8902 Zillebeke
Signalisatie.
geert@verfaillie-leroy.be
www.verfaillie-leroy.be

Verhelst Bouwmaterialen nv – Stationsstraat 30- 8460 Oudenburg
Verhelst Bouwmaterialen NV is een gevestigde waarde in de bouwwereld en
focust zich onder andere op het aanleveren van materialen voor de
“wegenbouw”.
Onze specialiteiten :
-

Kleiklinkers (vormbak en strengpers)
Rioleringsmaterialen:
o Gresbuizen en hulpstukken
o PP-buizen en hulpstukken
o PVC-buizen en hulpstukken
- Bufferbekkens in kunststof
- Lichte aanvullingen met Argex
West-Vlaanderen is ons voornaamste werkgebied.
LVK@verhelst.be
www.verhelst.be

Verkeers- en Veiligheids Signalisatie nv– Veldstraat 107- 3500 Hasselt
VVS-Straatmeubilair:
U kunt bij VVS terecht voor de totaalinrichting van de openbare ruimte. Ons
gamma omvat oa. zitbanken, picknicktafels, anti-parkeerpalen, afvalbakken,
fietsrekken, fietsbeugels, bushalte accommodatie, overkappingen, boomroosters, plantenbakken enz. Omdat wij over een eigen productieafdeling
beschikken, kunnen wij ook maatwerk leveren. Hierdoor zijn we flexibel en
werken we graag mee aan de perfecte oplossing voor uw ruimte.
VVS-Signalisatie:
VVS is dé one-stop-shop voor signalisatie, markeringen, straatmeubilair,
pictogrammen, veiligheidsmateriaal en toebehoren.
Met meer dan 30 jaar ervaring, een eigen productielijn en plaatsingsdienst,
zijn we toonaangevend toeleverancier voor het inrichten van de publieke
ruimte. Mede door innovatie en digitalisering, zien we een enorm
groeipotentieel in de sector.
ellen@vvsnv.be
www.vvsnv.be
Viva Cleaning bvba –Brugsesteenweg 383D- 8800 Roeselare
Onderhoud en herstellingen alle merken reinigingsmachines en
hogedrukreinigers.
cv@lavorwash.be
www.vivacleaning.be

Vlario vzw – De Schom 124 – 3600 Genk
Kenniscentrum en overlegplatform voor riolerings- en
afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.
www.vlario.be
joke.francken@vlario.be

Wienerberger nv – Kapel Ter Bede 121-8500 Kortrijk
Wereldwijd staan de natuurlijke bouwmaterialen en oplossingen van
Wienerberger voor esthetiek, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Onze
kleiklinkers, dakpannen, gevelstenen en binnenmuurstenen zijn gekend
onder de merken Wienerberger, Koramic, Terca, Desimpel en Porotherm. De
Passaqua collectie kleiklinkers is bijzonder geschikt voor verhardingen van
openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden, verharde
evacuatiewegen voor de brandweer. Net zoals onze standaard kleiklinkers,
heeft Passaqua een authentieke uitstraling en wordt het met de jaren
mooier.
Isabelle.bevernage@wienerberger.com
www.wienerberger.be

Willaert nv- Hazegoedweg 5-8800 Roeselare
Boomkwekerij
info@willaert.be
www.willaert.be

Zabo nv – Doenaertstraat 2 – 8510 Marke
Zabo uit Marke (bij Kortrijk) voert werken uit in heel België. Specifiek voor
gemeenten gaat dit over het boren en zagen van openingen in vloeren en
wanden, zagen van beton- en asfaltwegen , affrezen van asfalt en beton,
afschuren van oneffenheden op voetpaden, opruwen van gladde plaatsen,
inboren van deuvels, voegvulling en veel meer.

info@zabo.be
www.zabo.be

