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LEDEN IN DE KIJKER

We zijn een nieuw jaar gestart en verwelkomen enkele nieuwe bedrijven in het VOM-

netwerk! Samen werken we aan een veelbelovende toekomst van de oppervlaktebe-

handelende industrie. 

Welkom aan Allco Finishing, EUROBLAST, Poedr, ROOFTG, Van Hool en ZinkInfo 

Benelux

Nieuwe leden in 2023 

ALLCO FINISHING

Allco Finishing biedt voor elke vraag op het 

gebied van oppervlaktebehandeling (stra-

len en poedercoaten) de juiste oplossing. 

Allco beschikt over één van de beste op-

hangsystemen van Belgie. We beschikken 

daarom over een grote capaciteit (16.80 

m lengte * 4.10 m hoogte en 3.7 meter 

breedte), zodat we u altijd tot dienst kun-

nen zijn. We vinden voor elke uitdaging 

een oplossing. Van A tot Z wordt het ma-

teriaal tot in de puntjes verzorgd, zodat 

het bestand is tegen alles. Een belangrijke 

vorm van kwaliteit is duurzaamheid.

Contact: Joost Van Aaken (info@allco.be)

EUROBLAST

Euroblast N.V. is sinds 1984 een volledig 

geautomatiseerd staalstraalbedrijf in Ant-

werpen, gespecialiseerd in het stralen en 

conserveren van staalplaten voor scheeps-

bouw, tankbouw, offshore en industrie. 

Hun doel? Klanten voorzien van de meest 

complete oplossingen voor hun projecten. 

Ze streven naar een partnership op lan-

gere termijn, waarbij hoge werkkwaliteit, 

flexibiliteit en wederzijds vertrouwen van-

zelfsprekend zijn.

Contact: Manon Bos (info@euroblast.be)

POEDR

Poedr is een loonlakkerij, geleid door 

broers Arne en Sven Goethals, gelegen 

in Waregem. Stralen, metalliseren, che-

misch voorbehandelen en poederlakken 

van staal, aluminium en verzinkt staal ho-

ren alvast tot hun specialiteiten. 2 laklijnen 

staan ter beschikking (handmatig en auto-

matisch), waarmee ze samen 1400 m2 per 

dag kunnen poederlakken.

Contact: Arne Goethals (info@poedr.be)

ROOFTG

ROOFTG produceert metalen dakpannen 

die waarde toevoegen aan nieuwbouw- en 

renovatieprojecten, maar ook het comfort 

verhogen voor degenen die in het gebouw 

gaan wonen of werken. Om hun positie als 

wereldmarktleider in metalen dakpannen 

te behouden, richten ze zich op kwaliteit, 

innovatie en een proactieve oplossingsge-

richte mentaliteit.

Contact: Yannick Bensaad (yannick.

bensaad@rooftg.com)

VAN HOOL

Al 75 jaar kiest Van Hool voor de weg 

vooruit. Aangedreven door mensen met 

een passie voor baanbrekend en excel-

lent werk rijden we wereldwijd voorop 

met onze touringcars, bussen en industri-

ele voertuigen. Niks leidt hun te ver om 

hun klanten de beste, schoonste, veiligste, 

meest comfortabele en unieke rijervaring 

te bezorgen.

Contact: Erik De Weerdt (eric.de.weerdt@

vanhool.com)

ZINKINFO BENELUX

Thermisch verzinken is een uniek proces 

en al meer dan 150 jaar “wereldkampioen 

in corrosiepreventie”. In de strijd tegen de 

klimaatopwarming is er een grote rol weg-

gelegd voor circulair bouwen. Schaarse 

grondstoffen beter benutten en herge-

bruiken, is daarbij de rode draad. Dankzij 

thermisch verzinken gaan we voor 100% 

circulair staal. 

Bij stakeholders van nu én morgen wenst 

branchevereniging ZinkInfo Benelux ther-

misch verzinken algemeen erkend laten 

worden als de meest doelmatige en duur-

zame vorm van corrosiepreventie voor 

staal.

Contact: Evi Renard (info@zinkinfobene-

lux.com)


