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Overname Van Os – Duracoat  
door de groep Het Veer
De familiale groep Het Veer  

is actief in vijf verschillende 

sectoren en telt 14 bedrijven. 

Met trots tellen we daar sinds 

november 2021 een vijftiende 

telg bij.

Van Os – Duracoat, eveneens 

een familiebedrijf met meer 

dan een halve eeuw op de 

teller, is gespecialiseerd in in-

dustriële coatings. Zowel zink-

fosfateren, poedercoaten als 

dienstverlening. Als standaard 

corrosiebescherming niet meer volstaat, 

wordt een thermoplastische Abcite® coa-

ting aangebracht op allerlei materialen 

voor de waterbehandelingssector, straat-

meubilair, elektrische isolatie, de maritieme 

en offshore sector. Ook Rilsan®, Halar® 
® coatings passen zij toe, telkens 

-

sie, contact met agressieve chemicaliën of  

antikleef eigenschappen.

-

zonderlijke corrosiepreventieve 

coatings breidt Het Veer het 

gamma aan coatings verder uit: 

Os-Duracoat samen bieden we 

nu het hele gamma van orga-

nische coatings aan, van natlak 

over poederlakken tot thermo-

Raf Van Os zal het bedrijf nog 

enkele jaren leiden zoals hij dat 

de voorbije jaren heeft gedaan. Duurzaam 

en kwalitatief vakwerk blijft de absolute 

topprioriteit.

Van Os Duracoat
Raf Van Osi

Techno Coating ontvangt het  
Qualisteelcoat-label en EN 1090 
declaratie
2021 was voor VOM-lid TECHNO COA-

TING nv een topjaar om hun perma-

bevestigen. Deze nieuwe poederlakkerij 

uit Londerzeel heeft op 16 

december de conformi-

teitsverklaring EN 1090 in 

combinatie met het QUALI-

Het bedrijf is in het bezit van 

-

TEELCOAT voor de hoogste 

corrosieklassen C5H, meer 

HD2: discontinu thermisch 

verzinkt materiaal gevolgd 

door 2 lagen poedercoating. 

Techno Coating - sinds 1 

december 2021 een Leviat 

worden stukken verzinkt of gemetalliseerd, 

opgekuist & gepoederlakt. Aangezien deze 

activiteiten op dezelfde site doorgaan, is 

witroest onbestaand! 

Zaakvoerder Geert Pas en projectleider 

Luc Brugghemans bevestigen: 

1090 zijn labels die op meer 

aanzien mogen rekenen bij 

de (overheids)bedrijven die 

zoeken naar een duurzame 

bescherming via een coating. 

Ook gerenommeerde pro-

jectontwikkelaars en studie-

burelen vinden sneller de weg 

naar ons bedrijf. Het label 

schept vertrouwen bij klanten 

Techno Coating
Luc Brugghemansi

Sophie Vandoorne (HET VEER) en Raf  Van Os  
(VAN OS DURACOAT) bezegelen de overname.

v.l.n.r. Geert Pas en Luc Brugghemans


