DECOFLASH
SCHILDERSBEDRIJF
VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
WIM DEGRYSE
WIJNENDALESTRAAT 7
8610 KORTEMARK

decoflash@telenet.be
www.decoflash.be

Decoflash is een creatief en dynamisch schildersbedrijf.
Door hun jarenlange ervaring weten zij de ideeën en
wensen van hun klanten vorm te geven. Hun werken
richten zich voornamelijk naar particulieren.
Decoflash helpt de klant bij het zoeken naar de geschikte
materiaalkeuze en kleurencombinaties. Alsook wordt er
advies gegeven betreffende de schildertechnieken,
rekening houdend met het budget van de klant. Zij gaan
steeds voor een sublieme afwerking en zorgen ervoor dat
uw interieur dát ietsje meer wordt.
Wat doet Decoflash?

GSM 0478 465 498
BTW – NUMMER:
BE0860.523.424

•
•
•
•
•
•
•
•
•

binnen- en buitenschilderwerken
verftechnieken (o.a. spatolato, zeemveltechniek,
stuco)
wand- en plafonddecoratie (sierlijsten, rosassen)
wandbekleding
(o.a. behangen van papier, wandtextiel,
glasweefsel)
vloerbekleding (o.a. tapijt, vinyl, linoleum)
plaatsen van laminaat- en kurkvloeren
restauratie en renovatie
plaatsen & plamuren van gyprocwanden

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT?
Zijn de muren van uw woning toe aan een nieuwe
schilderbeurt? Of wil je uw vloerbekleding vervangen door
laminaatparket?
Aarzel niet om Decoflash te contacteren. Met hun
jarenlange ervaring staan zij garant voor goede service
en kwaliteit.

ULRIEKE VAN DE PUTTE
ZELFSTANDIG APOTHEKER-VERVANGER

CONTACTGEGEVENS
ULRIEKE VAN DE PUTTE
SPORTSTRAAT 261
9000 GENT
GSM 0494 73 20 86
ULRIEKE_VANDEPUTTE@HOTMAIL.COM

BTW – NUMMER:
BE 0738.411.708

VOORSTELLING
Ulrieke Van de Putte is in 2017 afgestudeerd als apotheker
aan de Universiteit van Gent.
Na haar studies ging zij onmiddellijk aan het werk als vaste
adjunct-apotheker in 2 apotheken.
Na 2,5 jaar werk besloot Ulrieke een andere weg in te slaan
en als vervangend apotheker aan het werk te gaan. Dit
doet zij op zelfstandige basis en zowel in Oost- als WestVlaanderen.
Ondertussen werkte zij reeds in 15 verschillende apotheken
en deed zij enorm veel ervaring op in korte tijd.
Als apotheker hecht Ulrieke veel belang aan
klantvriendelijkheid, doelgerichte farmaceutische zorg en
persoonlijke aanpak op maat van de patiënt.

WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Zoekt u als apotheker een vervanger voor
zwangerschapsverlof, ziekte, vakantie of gewoon een
vervanging van korte of langere duur ?
Contacteer dan gerust Ulrieke !

ALL DRINKS BEVERNAGIE
BIER- EN DRANKENHANDEL

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
ALL DRINKS BEVERNAGIE
KOOLSKAMPSTRAAT 22
8810 LICHTERVELDE
GODSHUISLAAN 13
8800 ROESELARE
051 72 20 83
WWW.BEVERNAGIE.BE
INFO@BEVERNAGIE.BE
BTW : BE0405.163.654

Drankenhandel All Drinks Bevernagie is van oorsprong een
familiale brouwerij. Van 1899 tot 1980 brouwden
opeenvolgende generaties van de familie Bevernagie er bier
dat werd geleverd in de omliggende cafés. In 1980 werd de
brouwactiviteit stopgezet omdat er te grote investeringen
nodig waren voor de modernisering van de brouwerij.
Sinds 1980 is de activiteit gericht op de bier- en drankenhandel. Om die verder uit te breiden verhuisden zij in 1993 naar
huns nieuw adres in de Koolskampstraat 22 te Lichtervelde.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Vandaag belevert All Drinks Bevernagie als drankenhandel
horecazaken en bedrijven.
Daarnaast zijn er 2 winkelpunten waar particulieren terecht
kunnen voor hun aankopen. Met vestigingen in Lichtervelde en
Roeselare kunnen zij hun klanten met topservice bedienen.
Drankenhandel All Drinks Bevernagie maakt deel uit van
de groepering Prik & Tik, op dit ogenblik één van de grootste
aankoopgroeperingen van drankenhandels in ons land. Dit
laat hen toe om hun assortiment optimaal uit te breiden en op
het vlak van prijzen concurrentieel te blijven.
All Drinks Bevernagie, uw drankenhandel uit de streek!
OPENINGSUREN
Lichtervelde :
Maandag : 13u45 tot 18u30
Dinsdag tot en met vrijdag : 9u00 tot 12u00 – 13u45 tot 18u30
Zaterdag : 9u00 tot 12u00 – 13u30 tot 18u00
Roeselare :
Maandag : 13u00 tot 18u00
Dinsdag tot en met zaterdag : 9u00 tot 18u00

ABOUT - TECHNICS BV
BUILDING AUTOMATION

VOORSTELLING

CONTACTGEGEVENS
ABOUT - TECHNICS BV
LEENSTRAAT 25
8870 IZEGEM
GSM 0497 54 22 59
info@about-technics.be

ABOUT-TECHNICS BV : uw partner in Building Automation.
De 4 gedreven bedrijfsleiders willen een totaalconcept
aanbieden voor de gebouwen automatiseringsmarkt.
Hun knowhow van HVAC in zowel particuliere, residentiële
en industriële gebouwen staat garant voor service en
kwaliteit op hoogstaand niveau.
HVAC is een Engelse afkorting die staat voor :
-Heating : Dit gaat om het verwarmen van een woning of
gebouw en de verbonden installaties.
-Ventilation : Dit zorgt ervoor dat er frisse lucht van buiten
het gebouw of de woning binnenkomt.
-AC : Airconditioning : dit deel van de installatie zorgt
ervoor dat het gebouw of de woning koel blijft wanneer
het buiten warm is.

www.about-technics.be
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
BE 0715.539.504

U kan beroep doen op ABOUT TECHNICS BV voor :
-Programmeren :
Het creëren van kwalitatieve building automation HVAC
sturingen, waar het gebruik en comfort voor de eindklant
primeert.
-HVAC & Elektrische installaties + bekabeling :
Het installeren en gebruiken van kwalitatieve materialen
zowel op elektrisch als hydraulisch vlak.
-Bordenbouw :
Een kwalitatieve bordenbouwafdeling waar zij zowel de
engineering en bouw voor hun HVAC stuurborden
op zich nemen.
-Overname oude sturingen :
Hierbij staan zij in voor de studie, ontwikkeling en
realisatie van nieuwe sturingen.

AQUANNE
RIOOLKEURINGEN EN ADVIES

VOORSTELLING
CONTACTGEGEVENS
AQUAANNE
ANNE GREGORY
MOLENSTRAAT 13
8830 HOOGLEDE
051 20 92 77
0479 57 70 12
GREGORY.ANNE@AQUANNE.BE
BTW : BE 0742.995.254.

Gregory Anne is een erkend Vlario rioolkeurder en
afkoppelingsdeskundige.
Vlario is dé referentie in Vlaanderen die alle actoren
binnen het afvalwater- en hemelwaterbeheer
samenbrengt, stimuleert en ondersteunt in hun streven naar
een steeds performanter waterbeheer.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
Zit u met volgende vragen :
-Wanneer is een keuring van uw privé-riolering verplicht ?
-Wat houdt de keuring van uw privé-riolering in ?
-Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de keuring ?
-Waaraan moet uw riolering voldoen?
-Waarom regenwater en afvalwater scheiden ?
-Hoe regenwater afkoppelen ?
-Wanneer is een septische put verplicht ?
-Waar moet u naartoe met het afvalwater ?
-Wat als er geen riolering is in de straat ?
-Moet u een septische put of een voorbehandelingsinstallatie plaatsen ?
-Moet u een saneringsbijdrage betalen ?
-Hoe verhindert u geurhinder van de riolering ?
-Hoe kan u regenwater het best hergebruiken ?
-Moet u een waterinfiltratievoorziening installeren ?
-Wanneer ? Hoe ? Waarom ?
Voor een deskundig antwoord op al deze vragen en ook
op al uw vragen rond loodgieterswerk, gasleidingen,
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties,
kunt u steeds bij Gregory terecht !

DP AUTO
AAN- EN VERKOOP VAN
TWEEDEHANDSVOERTUIGEN

CONTACTGEGEVENS
DP AUTO
DUMOULIN NICOLAS
PHIL THEVELEIN
MEENSESTEENWEG 407
8800 ROESELARE
051 80 14 83
0494 89 89 80
PHIL.THEVELEIN@HOTMAIL.COM
WWW.DPAUTO.BE
BTW : BE0886 226 543

VOORSTELLING
DP AUTO werd opgestart op 9 januari 2007. Nicolas
Dumoulin was er van dag 1 bij en is nog altijd een zeer
drijvende kracht achter DP AUTO. Dit begon met 2 à 3
wagens op een klein plein, ondertussen 14 jaar later is DP
AUTO een dynamisch bedrijf met een +- 25 wagens op
stock. Door die groei is Phil Thevelein in 2018 het team
komen vervoegen. Na enkele jaren samenwerken kunnen
we spreken dat de ervaring en kennis van Nicolas en het
enthousiasme en de gedrevenheid van Phil dé perfecte
combinatie is.
Kwaliteit, service en vertrouwen is voor hen heel belangrijk.
Bij hen komen klanten op de eerste plaats.
WAARVOOR KUNT U BIJ ONZE SPONSOR TERECHT ?
DP AUTO is gespecialiseerd in het aankopen en verkopen
van tweedehandse personenwagens.
DP auto heeft een uitgebreid gamma aan jonge
tweedehandse wagens. Staat je droomauto er niet bij ?
Dan kijken zij of zij deze kunnen vinden voor je!
DP Auto staat garant voor kwaliteit. Voor verkoop wordt de
wagen compleet nagekeken en opgeknapt waar nodig.
Daarom wordt iedere wagen geleverd met een officiële
CarPass en een volledig jaar garantie.
Door hun eigen hersteldienst garanderen zij een optimaal
onderhoud aan uw wagen. Na aankoop van uw wagen
kunt u altijd bij hen terecht voor uw onderhoud en
herstellingen.
OPENINGSUREN
Maandag: Gesloten
Dinsdag – zaterdag: 9u-12u en 13u-18u (Liefst op afspraak)
’s Avonds + zondag mogelijk op afspraak

