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LEDEN IN DE KIJKER

Nieuwe VOM-leden in 2021
In 2021 mocht VOM opnieuw een aantal nieuwe leden verwelkomen. Ook deze organisaties zijn overtuigd van de 

meerwaarde die VOM te bieden heeft als netwerk- en kennisorganisatie gespecialiseerd in het thema en de markt van 

de oppervlaktebehandeling.

Wij zetten graag deze nieuwe leden in de kijker : Acero Construct – Alcotec – Coating Projects – Euromat Air –  

Gebroeders Van den Berghe – HVS Coating – Labindus Services – NDW – Sherwin-Williams – ZF Wind Power  

Antwerpen – Zingametall.

En 2021, la VOM a eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres. Ces entreprises sont convaincues de la valeur 

ajoutée que la VOM peut offrir en tant réseau et organisation de connaissances spécialisé dans le domaine et le  

marché du traitement de surface.

Nous vous les présentons ci-dessous:  Acero Construct – Alcotec – Coating Projects – Euromat Air – Gebroeders Van den 

Berghe – HVS Coating – Labindus Services – NDW – Sherwin-Williams – ZF Wind Power Antwerpen – Zingametall. 

ACERO CONSTRUCT

-

terrein van Herentals is gespecialiseerd in 

het poedercoaten van verschillende soor-

ten metalen. Ook selecteert het bedrijf 

de correcte voorbehandeling in functie 

galva,... alles wordt, door vakmensen, van 

terecht voor op maat knippen en plooien 

van aluminium plaatwerk.

Diensten:

www.aceroconstruct.be

Contact: Véronique Tienpont

ALCOTEC

heelwat coatings ontwikkeld die zich ruim-

schoots bewezen hebben in de praktijk. 

Coatingprocedures die door onszelf en 

de mensen in het veld wereldwijd worden 

toegepast, worden steeds uitgewisseld 

binnen de groep via een uitgebreide ken-

nisdatabank. Een coatingsysteem aan de 

andere kant van de evenaar kan misschien 

morgen bij u een oplossing bieden. Een 

van de paradepaardje is de “onder water 

coating”. Twee systemen werden hier-

Erosie, corrosie of chemische aantasting 

van zowel metalen als van beton kunnen 

voor veel down-time en kosten zorgen 

in uw proces. Onderhouds intervallen, ef-

dat kan met een polymeren coating. Met 

een beschermende coating van CHEMCO, 

kunnen we op verschillende markten met 

aan hedendaagse uitdagingen.

De meeste beschermende coating pro-

ducten in ons gamma zijn gebaseerd op 

-

nologie. Deze producten worden daar bo-

venop versterkt met keramische vezels of 

glasvezels om hun chemische bestendig-

heid, sterkte of erosieweerstand te verbe-

teren.

Het bijsturen van de samenstelling en het 

-

me omstandigheden een goed resultaat te 

bekomen is een jarenlang proces dat elke 

fabrikant wil nastreven. 

www.chemcoint.eu

COATING PROJECTS

Twee partners bundelen samen de krach-

ten zodat u met één aanspreekpunt recht-

streeks uw poederlak installatie kan kopen 

bij de constructeur. Bart Serruys is uw 
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MEMBRES À L’HONNEUR
-

ring als ontwerper, projectleider en ver-

koper van totale poederlak lijnen. Winny 

Blancke en zijn team zijn reeds 30 jaar ac-

tief als constructeur van chemische voor-

behandeling systemen, ovens en cabines 

voor het poederlakken.

Met een klare kijk en voeling voor de 

in eigen productie: vanaf het decoilen, over 

productie en opstart van een nieuwe poe-

derlak installatie, worden dus uitgevoerd 

zonder tussenpersonen en met telkens 

de persoonlijke benadering die elk project 

vereist.

Coating Project richt zich tot loonlakkers, 

toeleveranciers of producenten van eigen 

oplossing volgens te lakken producten en 

beschikbare ruimte. De nieuwste technie-

ken omtrent milieu, energiebesparing en 

het onder controle houden van de totale 

-

tie zijn prioritair.

www.coatingprojects.be

Contact: Bart Serruys

EUROMAT AIR

Het familiebedrijf werd opgericht in 1973 

en op dit moment staat de tweede ge-

neratie aan het roer, namelijk Tom en Els 

Van De Velde. Samen met een 65-tal me-

dewerkers staan zij elke dag klaar om de 

klanten verder te helpen. Euromat staat 

garant voor kwaliteit en kennis in huis. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in alles wat be-

treft perslucht, spuitapparatuur en straal-

apparatuur. Ook beschikt het over een 

ruime verhuurafdeling met tal van bouw-

machines. Zodoende kan je bij Euromat 

de machines zowel huren als aankopen. 

Tevens beschikken de 4 vestigingen van 

Euromat elk over een eigen atelier en de 

nodige servicemedewerkers om de klan-

ten een snelle service te kunnen leveren 

voor en na verkoop voor wisselstukken 

en toebehoren, als voor een onderhoud 

of herstelling van de machines. Er zijn ge-

specialiseerde teams per afdeling, zowel 

voor compressoren en verfspuitpompen 

www.euromat.be

Contact: Tom Van De Velde

GEBROEDERS VAN DEN 
BERGHE

Wilt u iets een kleurtje laten geven? Wel, 

dan heeft u uw partner voor het betere 

spuitwerk gevonden. Van het kleinste ob-

ject tot een grote hoogtewerker. Wij heb-

ben alle spuittechnieken onder de knie. 

een groot atelier van 1200 m². Onze spe-

cialisatie is divers: carrosserieherstellingen, 

industrieel lak- en spuitwerk, interieur en 

spuitwerk op maat. Onze ervaren ope-

ratoren durven namelijk de meest uit-

eenlopende opdrachten aan. Scharnieren, 

afdekplaten, meubels, smeedwerk, auto’s, 

heftrucks, kranen, enz.

Om kleine en grote objecten snel en kwa-

litatief van de juiste kleur te voorzien be-

schikken wij over een professionele verf-

spuitcabine van 12m lang, 6m breed en 5m 

hoog. Daarnaast vindt u bij ons uiteraard 

ook een geavanceerde voorbereidings-

zone terug.

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen 

we niet enkel uw wensen op maat realise-

ren. Wij kunnen u ook persoonlijk advies 

verlenen over de verschillende mogelijk-

heden, die voor u als particulier of profes-

sional voorhanden zijn.

www.gebr-vdb.be

Contact: Yves Van den Berghe

HVS COATING

HVS Coating is gespecialiseerd in stralen, 

zandstralen, poederlakken, natlakken, me-

HVS denkt graag in een vroeg stadium in 

het proces mee om uw wensen zo goed 

mogelijk af te stemmen op de technische 

mogelijkheden. Deskundig advies leidt tot 

een kwalitatief onverwoestbaar product. 

HVS behandelt zwart staal (onbehandeld 

staal), thermisch verzinkt staal, sendzimir 

verzinkt staal, RVS en aluminium en is  

actief in volgende markten: 

www.poederlakken.be

LABINDUS SERVICES

-

rience de son créateur dans le domaine 

de l’instrumentation de contrôle et de test 

principale est la fourniture, le contrôle, la 

maintenance et la réparation d’appareils 

de test de résistance à la corrosion. Elle 

Labindus services a été créée par Richard 

Bemelmans en 2011 et est le fruit d’une 

demande de services de la part des clients 

de la société Braive Instruments qui avait 

son activité dans le même domaine et bien 

d’autres. 

télé-support (web support) aguerri et un 

stock mobile de pièces détachées nous 

permet de couvrir un vaste territoire avec 

et celui de nos partenaires est notre force.

Nos principales représentations sont 

permettant de couvrir des demandes par-

ticulières.
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LEDEN IN DE KIJKER
www.labindusservices.com

Contact: Richard Bemelmans

NDW

NDW is een familiebedrijf met meer dan 

30 jaar ervaring in winkelinrichting. Een van 

onze sterke punten is het verplaatsen van 

gevulde winkelrekken met ons eigen ont-

wikkeld en gepatenteerd systeem. Naast 

winkelinrichting heeft NDW zich over de 

toelegt op metaalbewerking, houtbewer-

king, poedercoating, constructie en elektri-

citeit.

Naast de algemene montageactiviteiten 

werken we stap voor stap naar een to-

taaloplossing voor de distributiesector en 

industrie. Veiligheid op de werf – werken 

scherpe prijzen en een no-nonsense aan-

pak zijn de sleutelwoorden van onze be-

drijfsvisie. We maken er een erezaak van 

om elk project met de hoogste zorg af te 

ernst en competentie zijn de kernwaarden 

van onze werkcultuur.

www.ndw.be

Contact: Julie De Wilder

SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams is de grootste coating  

fabrikant in de wereld met méér dan 

61.000 medewerkers, waarvan 4.200  

actief in Europa. Het bedrijf is opgericht 

in 1866 en actief in méér dan 120 landen.

Eén van de speerpunten is de ontwikke-

ling, productie en verkoop van poederlak-

ken met als merknamen Syntha Pulvin® 

en Inver®. Het producten pakket omvat 

zowel Qualicoat als Qualisteelcoat goed-

gekeurde poederlakken, voor België le-

verbaar vanuit een eigen magazijn aan de 

-

en afgesproken termijnen. 

Sinds februari heeft Sherwin-Williams 

een samenwerkingsverband met Pul-veris 

Consulting bv, het bedrijf van Frank De 

Cock die reeds méér dan 35 jaar actief is 

binnen de Belgische en Europese poeder-

lak industrie. Tezamen met Stijn Tomsin en 

een groot team in Frankrijk, Italië, Engeland 

en Polen timmeren zij aan de weg om 

kwalitatieve poederlakken aan een correc-

te prijs in de markt neer te zetten aan de 

hand van een duidelijke prijzenstructuur. 

www.industrial.sherwin.eu

Contact: Stijn Tomsin en Frank De Cock

ZF WIND POWER  
ANTWERPEN

De geavanceerde technologische oplossin-

gen van ZF Wind Power dragen bij aan de 

transformatie van het wereldwijde ener-

giesysteem, waarbij betrouwbare, robuus-

kostbare grondstoffen sparen. Hernieuw-

bare energiebronnen - zoals windenergie 

- hebben op sommige markten al netpari-

teit bereikt. Dit betekent dat de elektrici-

teit die door eindgebruikers zelf opgewekt 

wordt uit duurzame energiebronnen, de-

zelfde kostprijs als energie uit het stroom-

net heeft. Daarom zal voortdurende tech-

nologische innovatie de sleutelfactor zijn in 

de ontwikkeling van hernieuwbare energie 

tot een goedkope en betrouwbare ener-

-

lutie op de windmarkt, met inspanningen 

om de subsidiekosten te verlagen en ef-

-

leren, ontwikkelt ZF onder meer nieuwe 

soorten tandwielkasten, geschikt voor een 

zeer schaalbaar platform, die nieuwe turbi-

neontwerpen ondersteunen.

www.zf.com

Contact: Jean-Pierre Huyberechts

ZINGAMETALL

-

op het Industriepark 

van Eke-Nazareth en 

-

tief voor thermisch verzinken en metal-

lisatie, zowel in de nieuwbouw als voor 

herstelling van geroest staal. Het kan de 

traditionele coatingsystemen vervangen of 

complementair werken met andere ver-

zinkingstechnieken.

industriel de Eke-Nazareth et fabriquant et 

qualité à la galvanisation à chaud ou à la 

métallisation, aussi bien pour des projets 

neufs que pour la réparation de structures 

acier corrodées. Il peut remplacer les sys-

tèmes de peinture traditionnels ou être 

utilisé en complément d’autres systèmes 

zingués.

www.zinga.eu 

Contact: Dimitri Saverys

Wenst u ook lid te worden van 

VOM vzw? Contacteer dan vrij-

blijvend Veerle Fincken op het 

nummer +32 (0)16 40 14 20 of via 

info@vom.be.

-

lier à la VOM? N’hésitez pas à 

prendre contact avec Veerle Finc-

ken au +32 (0)16 40 14 20 ou  

via info@vom.be.


