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BEDRIJFSNIEUWS

Op 23 november maakte Lakkerij Vande-

reyt bekend dat ze zich klaarstomen voor 

een rebranding: Lakkerij Vandereyt wordt 

V coat!

Door hun sterke internationale groei, sinds 

de overname in 1993 door de groep Het 

Veer, is Lakkerij Vandereyt aan vernieuwing 

toe! In 1973 is Lakkerij Vandereyt ontstaan 

en inmiddels uitgegroeid tot een specialist 

in de oppervlaktebehandeling. Met hun 

vernieuwing!

 

Lakkerij Vandereyt wordt V coat, met als 

-

ments. Niet alleen een nieuw logo, maar 

ook hun website krijgt binnenkort een 

modern jasje! In de komende maand zal 

deze gepubliceerd worden, en zal het be-

drijf gelijktijdig hun rebranding doorvoeren.

 

Wij zijn alvast enorm enthousiast voor het 

team bij Lakkerij Vandereyt, en wensen hen 

veel succes bij de volgende stap van het 

bedrijf.  

dat de Van Gils Group, gespecialiseerd in 

oppervlaktebehandeling van staal en alu-

minium, een meerderheidsbelang in de on-

Vanuit de verschillende vestigingen zet Van 

Gils Group in op het stralen, metallise-

ren, verzinken, chemisch voorbehandelen 

en poedercoaten van staal en aluminium. 

Van Gils Group gelooft sterk in de com-

plementariteit van zijn verschillende vesti-

gingen. 

Deze expertise wordt vanaf vandaag ver-

bv uit Eeklo. Het bedrijf bouwde de voor-

bije jaren een erg goede reputatie op en 

draagt zijn service en kwaliteit hoog in het 

Nadia Roeygens, blijven aan boord en in-

vesteren graag mee in het toekomstig ex-

pansieplan. De synergie van de kennis van 

het stralen, metalliseren en poederlakken 

en ook de praktische uitvoering hiervan 

maakt allen sterker. Zowel grote als kleine 

series en diverse metalen kunnen nu snel-

groep.

Van Gils Group neemt RAL bv uit 
Eeklo over

-

par poudrage de l’acier et de l’aluminium. 

Le groupe Van Gils croit fermement à la 

accorde une grande importance au service 

Laureyns et Nadia Roeygens, resteront à 

bord et souhaitent investir dans le futur 

plan d’expansion. La synergie des connais-

-

encore plus de poids. Les grandes et pe-

-

groupe.

Le groupe Van Gils rachète RAL bv à 
Eeklo

Lakkerij Vandereyt gaat voor vernieuwing


