V1000 BV
EXPLENDID CARGO TRANSPORT
CONTACTGEGEVENS
VOORSTELLING
V 1000 BV
PARAVIZINNI SANDRO
INDUSTRIEWEG 78
8800 ROESELARE
+32 051 24 29 91
INFO@V1000.BE
WWW.V1000.BE

Veurink is klaar voor de toekomst en wordt V1000.
Hun ambitie is om de transporteur van de toekomst te zijn
met verdere investeringen in digitalisering, ecologie en
opleiding van hun personeel.
Sinds jaar en dag staan ze bekend voor het rechtstreeks
leveren van afzender tot ontvanger met de grootste
stiptheid, transparantie, flexibiliteit, klantvriendelijkheid en
kwaliteit.
V1000 biedt de gekende kwaliteit, passie en service en is
klaar voor de digitale toekomst. Enkel zo kunnen zij zowel
opdrachtgever als eindklant nog beter ontzorgen.
V1000, de strik rond de pallets die zij vervoeren.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Rechtstreekse levering van afzender tot ontvanger :
-Belgisch distributievervoer
-Internationale groepage
-Tracking & tracing
-Warehousing
Zowel voor B2B als B2C, in de BeNeLux en Frankrijk.

AUTOS DEWULF BV
GARAGE

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
AUTO’S DEWULF BV
DEWULF DIETER
HEIRWEG 150
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 74 60 77
0478 17 96 09
BE0847555172
ANTOON.DEWULF@SKYNET.BE
WWW.AUTOS-DEWULF.BE

Dieter Dewulf werd in 2013 zaakvoerder van Auto’s Dewulf
bv na het plotse overlijden van zijn vader Antoon.
Samen met zijn team runt hij een sterk beklante garage in
nieuwe en tweedehandswagens met als specialisatie
Toyota en Hyundai.
Dieter beschikt over een autopark met ruime stock.
Bij Auto’s Dewulf is de klant koning.
Kwaliteit bij de uitvoering van de opdrachten leidt tot
grote klantentevredenheid.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Bij Auto’s Dewulf kunt u terecht voor :
-Aankoop van nieuwe en tweedehandswagens.
Specialiteit Toyota en Hyundai.
Bij de overname van uw wagen : steeds de beste prijs
-Klein en groot onderhoud van alle merken
-Herstel na ongeval : eigen carrosseriedienst
Bij Dieter krijgt u een kosteloos bestek
Gratis vervangwagen
-Waarborg op alle herstellingen
-Eigen sleepdienst : bij pech ziet u een bekend gezicht
-Check-up voor de technische controle
-Eigen financieringsdienst
…

METAALWERKEN
DEVOS NV
TOELEVERANCIER
METAALVERWERKENDE SECTOR

CONTACTGEGEVENS
DEVOS METAALWERKEN NV
ZWAAIKOMSTRAAT 74
8800 ROESELARE
051 26 88 26
BE0431837169
GEERT@METAALWERKEN-DEVOS.BE
FILIP@METAALWERKEN-DEVOS.BE
WWW.METAALWERKEN-DEVOS.BE

VOORSTELLING
Metaalwerken Devos is al 60 jaar actief als toeleverancier
in de metaalverwerkende sector en werd opgericht door
Frans Devos. Momenteel staat het bedrijf onder leiding
van zonen Filip & Geert Devos.
Metaalwerken Devos levert u steeds opnieuw precisie en
maatwerk. Elke opdracht wordt door hen met de grootste
aandacht uitgevoerd, of het nu om enkele stuks gaat of
grotere aantallen. Zowel voor stukwerk als voor grote
series kunt u bij ons terecht.
Een team van vakkundig personeel staat klaar om aan uw
eisen te voldoen.
Metaalwerken Devos is in het bijzonder gespecialiseerd in
het verwerken van aluminium.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Specialisaties van metaalwerken Devos :
-Cnc Draaiwerk
-Cnc Freeswerk
-Cnc boor- en tapwerk
-Tiglassen
-Lasersnijden
-Ponsen
-Plooien
Dit van zowel
-Aluminium en messing draai, frees-, en plaatstukken
-Kunststof draai- en freeswerk
-Ijzer en inox plaatwerk

INTERIEURARCHITECTEN VOOR ZOWEL
PROFESSIONELEN ALS PARTICULIEREN
CONTACTGEGEVENS
BEVERSESTEENWEG 402
8800 BEVEREN-ROESELARE
BE0898572765
051 21 05 10
GSM Steven: 0476 69 95 55
GSM Sarah: 0478 75 00 52
INFO@VANDECANDELAERE.BE
WWW.VANDECANDELAERE.BE

VOORSTELLING
Steven Vandecandelaere, huidig zaakvoerder,
stapte in de voetsporen van zijn vader André
Vandecandelaere die faam verworven heeft
als interieurarchitect.
Samen richtten zij Interieurburo Vandecandelaere
op sedert enkele jaren terug te vinden in de
Beversesteenweg 402 te Beveren-Roeselare.
Zij staan in voor het ontwerp en de uitvoering van
totaalconcepten: badkamers, keukens,
verbouwingen, horeca, winkels, kantoren, ...
Dit volgens hun ontwerp binnen uw budget en
binnen afgesproken timing. Dankzij een perfecte
timing en op elkaar ingespeelde vakmannen
kunnen zij u deze garantie bieden. En dit vanaf
het ontwerp tot de laatste afwerking van het
werk.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

-Advies en voorstellen interieurdesign
-Binnenhuisarchitectuur
-Meubels op maat
-Totaalinrichting en totaalrenovatie
-Andere interieurwerken

VANCOILLIE
PLASTICS BVBA
CONTACTGEGEVENS
VANCOILLIE PLASTICS BVBA
BRABANTSTRAAT 32a
8800 ROESELARE - BEVEREN
TEL. 051 74 50 33
info@vancoillie-plastics.be
www.vancoillie-plastics.be
BTW – NUMMER:
BE 0829.059.295

DETAILHANDELBEDRIJF
VOORSTELLING
Vancoillie Plastics bv bestaat reeds 36 jaar en is een echt
familiebedrijf van vader op zoon. Toen Guido Vancoillie
omstreeks 1975 als éénmanszaak begon in het zelf
produceren van rolluiken, had hij maar 1 doelstelling:
kwaliteit afleveren. Vlug werd zijn aanbod uitgebreid door
het aan- en verkopen van PVC-planchetten en PVCbuizen en toebehoren.
Rond 1993 is zoon Dieter Vancoillie mee begonnen in de
zaak. De activiteit werd verder uitgebreid met de verkoop
van PVC-ramen en deuren en allerlei materialen voor
nieuwbouw en renovatie.
Nog steeds investeert Vancoillie Plastics bv in kwaliteitsproducten van een hoge duurzaamheid, waardoor ze
hun goede reputatie bij elk nieuw project in de verf
kunnen zetten.
Bij Vancoillie Plastics kan je terecht voor :
dakgoten  dakvensters  dak- en spouwisolatie 
drainage, caboflex en socarex  laminaat  ramen en
deuren  rolluiken  golfplaten en verandaplaten 
lichtkoepels  plafonds en wandbekleding  pvc-buizen
 vliegramen en vliegdeuren  voorzetrolluiken 
zoldertrappen  zonnescherm en -screens 
zonnewering
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Denkt u aan bouwen of verbouwen? Contacteer
Vancoillie Plastics en ervaar zelf waarvoor hun bedrijf
bekend is: een gemotiveerd team met decennia ervaring
dat voor u telkens het beste product aflevert, perfect
aangepast aan uw noden en wensen.

DAENENS
CONSTRUCT BV
AANNEMER

CONTACTGEGEVENS
DAENENS CONSTRUCT BV
DIMITRI DAENENS
WESTROZEBEKESTRAAT 48
8840 OOSTNIEUWKERKE
TEL. 0475 97 85 27
BTW-NUMMER
BE 0840.942.587
INFO@DAENENSCONSTRUCT.BE
WWW.DAENENSCONSTRUCT.BE

VOORSTELLING
Zaakvoerder Dimitri Daenens is een geboren en getogen
Bervernaar en doorliep alle jeugdreeksen van Dosko
Beveren tot en met de beloften.
Geboren in een nest van zelfstandige ondernemers leerde
Dimitri al vlug het klappen van de zweep kennen. Het
bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2011 startte
Dimitri zijn eigen bedrijf Daenens Construct bv op, een
bedrijf met een enorme waaier aan activiteiten.
Daenens Construct bv staat ten dienste van particulieren
en bedrijven en staat steeds garant voor een vlotte
service, maatwerk en vakwerk.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Op Daenens Construct bv kunt u beroep doen voor
-de ontmanteling van uw gebouw
-een totaalrenovatie van uw woning
-de opruiming van uw inboedel
-het leveren van brandhout
-de terugwinning van metaalafval
-containerverkoop
-het leveren van plexi-maatwerk.

EUTRACO NV
LOGISTIEK - GOEDERENVERVOER
VOORSTELLING
EUTRACO NV
INDUSTRIEWEG 35
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 26 28 50
INFO@EUTRACO.EU
WWW.EUTRACO.EU
BTW-NUMMER
BE 0405 562 641

Eutraco NV startte in 1967 als transportbedrijf in de
Schoolstraat te Beveren-Roeselare. Onder de succesvolle
leiding van de familie Lievens is het kleine familiebedrijf
uitgegroeid tot een gedreven en dynamische logistieke
speler. In 2000 verhuisde het bedrijf naar de nieuwe site in
de Industrieweg 35 te Beveren-Roeselare.
In 2004 nemen de families Pattyn-Andries en Ponlot het
bedrijf over. In 2018 koopt de familie Pattyn de familie
Ponlot uit. Bart Pattyn en zijn echtgenote Marijke Andries
worden de enige aandeelhouders. In juni 2020 wordt het
bedrijf overgelaten aan de zetelende CEO Serge Gregoir,
dit om de continuiteit van het bedrijf in de toekomst te
kunnen blijven garanderer.
Volgens de nieuwe eigenaar zal er na de overname niet
veel veranderen in het bedrijf : ‘Wij gaan verder doen wat
wij de afgelopen jaren hebben gedaan ; de logistieke
uitdager worden in Europa.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
-Transport : stipte levertijden, snelle opvolging en continue
service.
-Logistieke meerwaarde : logistieke meerwaarde op elke
mogelijke locatie. Waar u ook wil, hun logistieke diensten
en ervaren procesbeheersing zijn altijd en overal
inzetbaar.
-Vijf distributiecentra + opslag op maat.
Dankzij de inzet van meer dan 250 enthousiaste collega’s,
blijven alle wielen draaien en worden hun klanten telkens
opnieuw met de glimlach bediend.
Omdat hun teams vanuit verschillende sites werken, kort
bij de klant, slagen zij erin om nauw persoonlijk contact te
onderhouden met hun klanten en een persoonlijke unieke
aanpak te garanderen.

PROTECTA
SOLUTIONS BV
CHEMICAL STORAGE & SPILL RESPONSE
CONTACTGEGEVENS

VOORSTELLING
Protecta Solutions bv werd in 2007 opgestart en heeft als
doelstelling actief bij te dragen tot een nette en veilige
werkomgeving.

PROTECTA SOLUTIONS BV
INDUSTRIEWEG 78
8800 BEVEREN-ROESELARE

Zaakvoerders Angelo Paravizinni en Dries Vantomme
helpen u de risico’s rond de opslag van gevaarlijke
goederen zoveel mogelijk te beperken.

051 69 75 24
BTW-NUMMER :
BE 0887.300.966.

Protecta Solutions biedt ook oplossingen en kwaliteitsproducten voor het intern transport en gebruik van
gevaarlijke vloeistoffen. Vanaf het punt waar de
producten worden geleverd door uw leverancier tot bij
de werkpost waar het product zal worden gebruikt.

INFO@PROTECTASOLUTIONS.BE
WWW.PROTECTASOLUTIONS.BE

Protecta Solutions bv staat u ook bij de beheersing en
bestrijding van lekkages met als doel uw bedrijf, uw
medewerkers en het milieu te beschermen om zo
ongevallen, milieuverontreiniging en dure schadeclaims
te vermijden.
Protecta Solutions bv adviseert na een grondige analyse
en zoekt steeds de meeste efficiënte oplossing.
Hun expertise en ervaring garandeert praktijkgerichte
totaaloplossingen.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?

-

Bij Protecta Solutions bv vindt u alles voor :
-De opslag van gevaarlijke goederen
-Het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen
-De bestrijding van lekkages

UMBROSA NV
UNIQUE SHADE DESIGN

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
UMBROSA NV
BEVERSESTEENWEG 565 B
8800 BEVEREN-ROESELARE
051 30 22 60
BTW-NUMMER
BE 0434 390 481
INFO@UMBROSA.COM

Het bedrijf, met hoofdkantoor in België, biedt een
doordachte collectie klassevolle en flexibele
schaduwoplossingen.
Elk van hen verzorgt op een gemakkelijke en stijlvolle
manier een bescherming tegen de zon.
Umbrosa creëert en inspireert ! Hun parasolcollecties
sieren wereldwijd de mooiste terrassen en de meest
gerenommeerde hotelgroepen.
De schaduwoplossingen van Umbrosa zijn een
duidelijk statement van zowel elegantie als ingetogen
eenvoud, en dat in combinatie met een nooit geziene
ergonomie die ‘eenvoudig te gebruiken’ naar een
hogere dimensie tilt.

WWW.UMBROSA.BE
Umbrosa onderscheidt zich door een gedurfd design
dat tegelijk toegankelijk en speels is.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
U kunt bij Umbrosa terecht voor :
-Parasolcollecties
-Schaduwzeilen
-Parasolvoeten
Umbrosa garandeert :
-Flexibiliteit en persoonlijke service
-Gebruik van duurzame materialen
-Uniek ontwerp
-Snelle bezorging
-Gemaakt in België
-Dienst-na-verkoop

