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LEDEN IN DE KIJKER

In 2022 mocht VOM een aantal nieuwe leden verwelkomen! Ook 

deze bedrijven zijn overtuigd van de meerwaarde die VOM te 

bieden heeft als netwerk- en kennisorganisatie in de wereld van 

de oppervlaktebehandeling.

Wij zetten graag deze nieuwe leden in de kijker. 

AV Mekaniek BVBA - De Koning Straal en Schilderwerken 

BV - Gelakt BV – SKYLUX NV – THALES BELGIUM SA – 

Vandevoordt Coating

Onze nieuwe leden in 2022

En 2022, la VOM a eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux 

-

AV Mekaniek BVBA - De Koning Straal en Schilderwerken 

BV - Gelakt BV – SKYLUX NV – THALES BELGIUM SA – 

Vandevoordt Coating

AV MEKANIEK BVBA

-

king en machinebouw.

Brecht Verschueren – 

www.avmekaniek.be

DE KONING STRAAL EN 

SCHILDERWERKEN BV 

is een van origine Brabants bedrijf. Het 

straalt en conserveert grote en kleine ob-

jecten op locatie in Oosterhout (NL) en 

Drimmelen (NL). Van sluiscomplexen en 

bruggen in allerlei formaten, tot industrieel 

erfgoed, pijpleidingen, spoorwegmateriaal, 

auto ferry’s, baggermateriaal, werkschepen 

en superjachten. Tevens is het bedrijf actief 

op diverse scheepswerven in Europa voor 

het verzorgen van het plamuur en schil-

derwerk in -en uitwendig bij nieuwbouw 

superjachten. Ook buiten Europa zijn de 

vakbekwame medewerkers aan het werk. 

Zo wordt er wereldwijd onderhoud ge-

geconserveerde superjachten.

-

ninggroep.nl 

GELAKT BV

Gelakt is de naam van ons gloednieuw 

bedrijf dat zich toelegt op het stralen, me-

talliseren en poederlakken van metalen 

onderdelen in Limburg. Door extra capa-

citeit aan te bieden speelt het bedrijf in op 

de grote vraag die er vandaag in de markt 

bestaat.

De drie zaakvoerders die hun krachten 

start-up, hebben een totaal verschillende 

achtergrond. Jurgen Vandormael komt 

uit de verpakkingssector, Kris Iliaens is ei-

genaar van vakhandel Iliaens en Jeffrey 

Boussu runde tot voor kort brasserie ’t 

Labierint in Wellen. Ze vonden elkaar in de 

zoektocht naar nieuwe en extra uitdagin-

gen. Het gat in de markt is een modern 

metaalbehandelingsbedrijf, gedoopt onder 

de naam “Gelakt”.

Er zijn in de sector vaak lange wachttij-

den voor kwalitatief vakwerk, vandaar de 

aanzienlijke investering in nieuwe instal-

laties. Tegelijk heeft men zich uiteraard 

grondig verdiept in de materie en samen 

met ervaren professionals de machines 

dendert de trein rustig verder. Dagelijks 

nieuwe klanten, nieuwe projecten met de 

nog steeds room for improvement. En er 

is natuurlijk nog ruimte voor extra orders. 

De insteek is het opbouwen en onderhou-

den van een nauw en persoonlijk klanten-

contact. Zelf projecten aannemen, overlo-

pen wat er moet gebeuren, het werk zelf 

uitvoeren en de afgewerkte producten 

terug overhandigen aan de klant. 

be)

SKYLUX NV

drie generaties gespecialiseerd in het bin-

nenbrengen van natuurlijk daglicht bij u 

outdoor living oplossingen.

Ze ontwerpen, produceren en verdelen 

platdakramen, schuine dakramen en ve-

randa systemen en staan synoniem voor 

premium innovatie en duurzaamheid. De 

klant kiest voor Belgische technologie. 

-

soonlijke service van fabrikant naar eind-
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klant. Ze informeren u graag over alle 

productvoordelen, prijs, garantie, service 

na verkoop, montage en onderhoud van 

onze daglichtoplossingen.

Respect, passie en creativiteit zijn de be-

drijfswaarden en deze worden uitgedragen 

THALES BELGIUM SA

Belgische defensie-, veiligheids-, ruimte-

vaart- en transportmarkten. Vandaag stelt 

de Groep meer dan 800 mensen tewerk 

-

-

selt en Tubeke. De hightech oplossingen, 

diensten en producten van Thales helpen 

bedrijven, organisaties en overheden hun 

doelen en ambities te realiseren. 

Thales est actif sur les marchés belges de 

la défense, de la sécurité, de l’aérospatiale 

et des transports depuis plus de 50 ans. 

Aujourd’hui, le Groupe emploie plus de 800 

personnes sur sept sites à travers la Belgique 

: Bruxelles, Charleroi, Genk, Herstal, Louvain, 

Hasselt et Tubize. Les solutions, services et 

produits de haute technologie de Thales ai-

dent les entreprises, les organisations et les 

gouvernements à réaliser leurs objectifs et 

leurs ambitions. 

-

group.com 

VANDEVOORDT 

COATING

In eigen atelier produceert het team pro-

jecten op maat van de klant. We zijn ge-

specialiseerd in het ontwerpen, herstellen, 

produceren, monteren en herstellen van 

staalconstructies. 

-

devoordt.be 

Eco-Vision ontwerpt en bouwt water-

en afvalwaterzuiveringsinstallaties

in binnen- en buitenland. Met een 

focus op milieu en het verlagen van 

kosten, begeleiden onze visionairs 

u met milieuadvies, engineering, 

installatie en automatisering.

Eco-Vision staat u bij van analyse tot 

oplevering. Die aanpak levert onze 

klanten meer bedrijfswinst én een 

ecologische voorsprong op.

Verandering begint 
met een visie.

www.eco-vision.be

Innovatieve en
high-performance 
oppervlaktebehandelingen.
Welk voorbehandelingsproces u ook nodig heeft, 
Chemetall, een wereldleider en specialist op het gebied 
van oppervlaktebehandeling, biedt u innoverende en 
hoogstaande systeemoplossingen.

Leer meer over Chemetall en BASF, samen marktleiders in 
toegepaste oppervlaktebehandeling.

www.chemetall.com


