
vo
m

 i
n
fo

 0
4
/2

0

6

WIE ZIJN WIJ

Deprez Construct:  
continu innoveren 
Wie langs de ingang van nieuw VOM-lid 

Deprez Construct in Kortemark passeert, 

zou niet vermoeden dat er even verder-

op een heuse bedrijfssite van meer dan 

61.000 m² ligt. Gelegen op de terreinen 

van het voormalige Opmetaal, nam De-

prez er in 2017 zijn intrek en bouwde er 

een nagelnieuw atelier om zo te beant-

woorden aan de exponentiële groei van 

het bedrijf. 

TOTAALPROJECTEN IN 
DRIE SECTOREN

Deprez Construct werd in 1984 opge-

richt door Johan Deprez en Germana 

Breda. Wat begon als een bijberoep om 

valbrekers voor aardappelen te ontwer-

pen, groeide in enkele jaren tijd uit tot een 

volwaardig bedrijf. Sindsdien concentreert 

Deprez Construct zich op totaalprojecten 

waarbij de focus ligt op het uittekenen, 

produceren, monteren en onderhouden 

van complete installaties. Ook het ontwik-

kelen van machines op maat behoort tot 

de core business van Deprez.

Deze totaalprojecten worden voor klan-

voeding, bulkoverslag en recyclage. 

onderdeel zijn van het klantenbestand in 

vooral België en Nederland, is het vooral 

in de voeding dat Deprez Construct glo-

baal zijn stempel drukt, dankzij projecten in 

onder andere de aardappel- en dierenvoe-

dingsector van de Verenigde Staten over 

Europa tot in Australië.

INVESTEREN IN DE TOE-
KOMST

Met tal van lopende projecten overal ter 

wereld en een team van 70 enthousiaste 

medewerkers, is het voor Deprez Con-

struct belangrijk om een rechtlijnige be-

leidsvisie uit te bouwen. Daarvoor werd 

‘CARE’ opgesteld, wat staat voor Crea-

tief, Ambitieus, Respect en Excellent. 

Deze visie houdt in dat Deprez Construct 

een leidersrol wil nemen door continu te 

innoveren en te investeren in uitdagende 

projecten met een hoge meerwaarde. Dat 

lukt enkel maar door respectvol om te 

gaan met zowel medewerkers, klanten als 

leveranciers en zo op alle mogelijke vlak-

ken een kwalitatieve samenwerking aan te 

gaan.

Innovatie vraagt echter ook om investerin-

gen. Het atelier van 9.000 m² dat bij aan-

komst in Kortemark gebouwd werd, bevat 

onder andere 12 meter hoge automati-

sche magazijnen.  Maar de site krijgt deze 

zomer nog een uitbreiding van 7.100 m². 

Daarin zal er zowel een volautomatische 

poederlakinstallatie voor delen tot 6 me-

ter lang gevestigd zijn, maar ook een nat-

lakinstallatie voor grote delen tot 14 meter 

lang. Dit alles om de op maat gemaakte 

machines met een performante coating te 

kunnen afwerken.

Johan en Germana houden echter niet 

meer alleen het schip op koers. Sinds en-

kele jaren is de opvolging verzekerd met 

hun zoon Jeroen die aan boord is geko-

men. Als huidig productieverantwoorde-

lijke leert hij alle kneepjes van het vak om 

straks het roer over te nemen.  Zo is de 

blik van Deprez Construct steeds op de 

toekomst gericht, een toekomst vol ambi-

ties en uitdagingen.
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