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Koste wat het “Cost” om stof te bestrijden
De Coster D. nv. over het bestrijden van stof

Aan de Paquaylaan in Tongeren, België 
werd begin dit jaar een complex van 
7-verdiepingen afgebroken. Vanwege 
de ligging middenin een wijk was 
stofbeheersing van cruciaal belang.  
De Coster D. nv. wist dankzij jarenlange 
ervaring gelukkig hoe ze hiermee om 
moesten gaan.  

Mede-eigenaar Jan de Coster was op het 
project in Tongeren projectleider én machinist. 
Met zijn nieuwe CAT374F ging hij het gebouw 
te lijf. Met het dikke beton en de hoogte van 
het gebouw kon je vooraf al op een briefje 
geven dat er veel stof zou vrijkomen. En dat 
in een dichtbebouwde omgeving... Gelukkig 
had Jan dit briefje gevonden en maakt het 
de Coster niet uit waar of hoe spannend een 
klus is. Jan: “Wij gaan geen enkele uitdaging 
uit de weg. Het belangrijkste is dat we goed 
communiceren met de omwonenden”.

JAN DE COSTER

Leeftijd:   34 jaar
Komt uit:   Helchteren, België 

Wat wilde je vroeger worden?:
“Ik wilde altijd doen wat onze papa deed”

Jan is op 16-jarige leeftijd begonnen met 
werken met verschillende machines. 
Inmiddels zit hij 18 jaar bij de zaak. 

is samen met vader Dominique 
en broers Tom, Bert en Rob 
eigenaar van De Coster D. nv.

Tongeren - België
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Naast het goed communiceren met de buurt, 
werden er ook een Tera 45 en twee Tera 90 
combi skids ingezet om de buurt zo goed 
mogelijk tegen stofoverlast te beschermen. 
Een combi skid is een frame met een 
generator. Door de generator hoeven er geen 
stroom kabels over het terrein te liggen.  
Wel zo veilig.  

Een Tera 90 is ideaal om in te zetten bij de 
sloop van hoge gebouwen, omdat de conus 50 
graden kan kantelen, kan hij flink in de hoogte 
reiken. Door de drie standen is de machine 
energiezuinig en kan je zelf instellen hoe 
intens de nevel wordt gespuwd. Hierdoor kan 
een Tera 90 ook ingezet worden bij de afbraak 
van kleinere gebouwen. 

Net als zijn kleine zusje, de Tera 45, kan 
het waterverbruik van de Tera 90 ingesteld 
worden. Je kunt de nevelaars helemaal naar 
wens instellen. Als kers op de taart kun je 
de machines met een afstandsbediening 
bedienen. Zo hoef je bij het draaien van de 
wind niet eens je cabine uit! 

De Coster is al een tijdje klant bij Dehaco en heeft 
meerdere waternevelaars in haar machinepark. 
Ze vallen goed in de smaak. 
Jan: “Dat komt door de goede prijs en kwaliteit-
verhouding, het verre werkbereik, een goede 
verneveling met weinig hoeveelheid water en de 
sproeikopjes die niet meer verstopt raken”.  
Doordat de 
sproeikopjes niet 
meer verstopt raken, 
wordt stilstand tot een 
minimum beperkt. Je 
hoeft namelijk geen 
verstopte nozzles meer 
schoon te maken.  

De Coster Dominique nv
De Coster is een totaalaannemer van 
afbraakwerken tot recycling. Dominique de Coster 
is begonnen als zelfstandig grondwerker, zijn vier 
zonen Tom, Bert, Rob en Jan schoven later aan in 
het bedrijf. Het is een hechte familie, zoals Jan ook 
mooi zegt: “We doen het allemaal samen”. Inmiddels 
telt het familiebedrijf 75 werknemers. 

Tongeren - België



 

DSG sloop- en sorteergrijper

De honger naar grondstoffen is groot
Prijzen onder druk
Als gevolg van de Coronapandemie staan de grondstofprijzen en transportprijzen sterk 
onder druk. De 27 belangrijkste grondstoffen in alle mogelijke categorieën – edelmetalen, 
industriële metalen, landbouw en energie – zijn de voorbije zes maanden zonder 
uitzondering in prijs gestegen. Dat is vrij uniek. 

De Purchase Managers Index (PMI) is een 
belangrijke graadmeter voor de handel en staat op 
dit moment gigantisch hoog. Dat betekent dat er 
optimisme is over economisch herstel en dat het 
aantal nieuwe orders flink is gestegen. De keerzijde 
is dat levertijden oplopen en grondstoffen opraken 
waardoor de prijzen verder stijgen.

De verhoogde grondstofprijzen wordt mede 
aangevoerd door de Chinese grondstoffenhonger. 
China herstelde relatief snel van de opdoffer die 
corona veroorzaakte en produceert inmiddels 
alweer enige tijd op volle toeren.

Ook bij Dehaco ondervinden wij de gevolgen van 
de marktsituatie met betrekking tot wereldwijde 
schaarste en stijgende grondstofprijzen van 
kunststoffen zoals polyethyleen (PE), polypropyleen 
(PP) en polyethyleentereftalaat (PET), staal, blik 
en karton. Belangrijke grondstoffen die ook nodig 
zijn voor het fabriceren van een groot aantal van 
onze producten. Denk hierbij aan afvalzakken, 
tapes en spuitlijmen maar ook aan hydraulische 
uitrustingsstukken.

En die hoge transportkosten, hoe zit dat dan?
Er is een schreeuwend tekort aan zeecontainers. 
De stremming van het Suezkanaal heeft deze 
situatie niet beter gemaakt, de gevolgen 

daarvan zullen wekenlang en misschien zelfs 
maandenlang doorwerken. De vraag is zo hoog 
opgelopen dat de prijzen op handelsmarkten 
drie tot vier keer hoger liggen dan een jaar 
terug. De schaarste aan lege containers om de 
geëxplodeerde Chinese export af te voeren en de 
stremming van het Suezkanaal is een belangrijke 
oorzaak van de ongekende tariefstijgingen 
op de route Azië-Europa. Daar lijkt voorlopig 
geen kentering in te komen, bovenop de 
reguliere containertarieven en een mogelijke 
‘omvaartoeslag’ om de schepen via Kaap de 
Goede Hoop te laten varen wordt er nu ook al 
gesproken over ‘piekseizoentoeslagen’. 

Voor de pandemie uitbrak, viel een container al 
te huren voor 2.000 dollar (1.650 euro). In 2020 
betaalden bedrijven die erg omhoogzaten soms 
10.000 dollar om een container uit China te laten 
overkomen.

Uiteraard doen wij er alles aan om de gevolgen 
voor de klant zo beperkt mogelijk te houden, 
gelukkig hebben we hier voldoende slagkracht 
voor om continu te schakelen. We ontkomen er 
niet aan om, ondanks onze inspanningen, hiervan 
effect te zien in onze eigen prijsstellingen.

We vertrouwen op uw begrip. 
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Waar de 7-tands grijpers eigenlijk zijn 
ontworpen om hout te verplaatsen, is 
hij de laatste jaren enorm in trek in de 
Britse sorteercentra. We spraken LDH 
Attachments Ltd., dealer van Dehaco 
in de UK, waarom klanten de 7-tands 
grijpers zo handig vinden met sorteren. 

7-tands houtgrijpers 
razend populair in
Groot-Brittannië 

De grijpers van Dehaco zijn al meer dan tien 
jaar op de markt in de UK. Dat betekent dat het 
turqoise uitrustingsstuk bekend is bij de Britten. 
Als we LDH mogen geloven hebben de grijpers 
een goede reputatie en wordt het gezien als een 
echte “kwaliteitsgrijper”. 

Het meest populaire model houtgrijper die LDH 
verkoopt is de DHG802-7T-R. Zo ook het bedrijf 
Speedy Skips, te zien op de foto rechtsboven. 
Zij kochten begin dit jaar een tweede DHG802 
en zijn naar eigen zeggen ontzettend blij met de 
aanschaf.

Naast de sloop- en sorteergrijpers en de 
houtgrijpers zijn er nog veel meer grijpers die 
Dehaco in haar assortiment heeft. Zoals een 
multigrijper, voor multifunctioneel gebruik en 
een houtgrijper met open schalen.
Voor ieder wat wils!

Je zou verwachten dat een sloop- en 
sorteergrijper ingezet wordt bij het sorteren 
van afval. En uiteraard wordt deze ook nog 
hiervoor ingezet, maar steeds vaker kiezen 
klanten in de UK bij deze werkzaamheden voor 
een DHG houtgrijper. 

Volgens LDH Attachments 
komt dat doordat de tanden 
van de houtgrijper in elkaar 
schuiven. Speciale cilinders 
met een lange slaglengte 
maken het mogelijk dat 
klein en lichtgewicht afval nauwsluitend 
opgepakt kan worden. Daarnaast kunnen de 
houtgrijpers ook lange voorwerpen grijpen, 
zoals een lang stuk hout. 

Bij het sorteren van afval is een DHG dus 
ontzettend handig, aangezien de materialen 
gevarieerd zijn en deze grijpers veelzijdige 
materialen aankunnen. 

DSG sloop- en sorteergrijper DHG 7-tands houtgrijper DHG houtgrijper met open schalen DMG multigrijper
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Bellen met…   
Marco Knaap
Uitvoerder en DTA’er  
bij Helder Vastgoedonderhoud

Marco vertelt graag en enthousiast over het 
bedrijf waar hij inmiddels al bijna 25 jaar 
werkzaam is. De interviewer in dit verhaal, Anita, 
valt meteen maar met de deur in huis:

Doen jullie al die tijd al zaken met Dehaco?
Marco vertelt vol passie: “Ja, bijna wel. Volgens 
mij zijn we in 1999 in contact gekomen met 
Dehaco omdat we toen zijn begonnen met 
asbestsaneringen. Destijds liet ik mij altijd 
informeren door wijlen Raymond Rodrigues en 
vanaf daar is het balletje gaan rollen. Dehaco 
steeg in die tijd eigenlijk al boven alles en 
iedereen uit.”

Hebben jullie altijd alle benodigdheden bij 
Dehaco gekocht? Ik kan me voorstellen dat 
je voor bepaalde artikelen toch een beetje 
gaat shoppen voor de beste prijs?
“We hebben weleens uitstapjes gemaakt naar 
andere leveranciers hoor, maar dat is ons 
niet altijd goed bevallen. Jullie hebben het 
bijvoorbeeld op het vlak van de keuringen 
gewoon top geregeld. Dehaco is zeker niet altijd 
de goedkoopste, maar qua service steken jullie 
er met kop en schouders bovenuit. Ik heb altijd 

fijn contact met jullie vertegenwoordigers en de 
mensen binnen en als er een probleem is wordt 
dat keurig opgelost.” 

Ik moet toch wel echt nog even met je
praten over de Deconta S200SRE Smart
Dec onderdrukmachine, want daar belde ik
eigenlijk voor...

Hoe zijn jullie terechtgekomen bij de smart 
dec serie van Deconta? Is dat door advies 
geweest of hebben jullie zelf onderzoek 
gedaan?
Marco: “Deconta heeft ons altijd wel getrokken, 
het is goed en deugdelijk materiaal. Nu zocht ik 
een nieuwe onderdrukmachine met wat meer 
capaciteit dan de Deconta ECO1650 die we 
al hadden staan en kwam toen bij de nieuwe 
Deconta S200SRE Smart Dec uit.” 
Marco vervolgt: “Deconta levert hele stille 
machines en ze zitten vol slimme oplossingen 

S200SRE
Capaciteit: 2300m3/h
art. nr. 5410.0071

S300SRE
Capaciteit: 4200m3/h
art. nr. 5410.0072

S50SE 
Capaciteit: 600m3/h
art. nr. 5410.0070

€ 1.150,- € 2.290,- € 2.995,-

A
CTIE



Over Helder Vastgoed Onderhoud
Helder Vastgoed Onderhoud is 
gevestigd in Den Helder en hun 
belangrijkste opdrachtgevers zijn 
Helder Vastgoed BV en Woningstichting 
Den Helder. Ze varen dus eigenlijk 
allemaal onder dezelfde vlag. Als 
vastgoedonderhoudsbedrijf houden zij 
zich voornamelijk bezig met onderhoud, 
aannemerij en asbestsanering 
van woningen, bedrijfspanden, 
maatschappelijk vastgoed en garages. 
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zoals dat deze machine zelf de onderdruk in 
het containment regelt en altijd op de vooraf 
ingestelde onderdruk blijft. Hij geeft ook een 
alarmsignaal als het HEPA-filter doorslaat en ik 
kan alles volgen in de Cloud. Dit zorgt voor een 
veilige werkomgeving en met deze machine heb je 
daar bijna geen omkijken meer naar.”

Het is natuurlijk ook wel fijn dat deze 
machine aan de laatste stand der techniek 
voldoet?
Marco: “Ik hou zelf erg van elektronica en vind 
het dus ook gewoon echt leuk als de machines 
waarmee ik werk iets extra’s kunnen. Bovendien 
ga ik vaak zelf mee het containment in en moet 
ik er als DTA’er ook zelf weer uit als er wat 
aan de hand is. Dat kost heel veel tijd. Met de 
nieuwste technieken, waaronder bijvoorbeeld 
het op afstand besturen en uitlezen van de 
onderdrukmachine en monitor wordt het allemaal 
een stuk makkelijker gemaakt. En als ik thuis ben 
en er is iets aan de hand, kan ik dat ook meteen 
zien zonder dat ik daarvoor van de bank af hoef 
te komen.”

Is de capaciteit van dit type 
onderdrukmachine voldoende voor jullie?
“Ja, ruim. We saneren vooral in woningen, over 
het algemeen hebben we genoeg aan wat we in 
huis hebben. En anders lenen we wat in”, vertelt  
Marco tot besluit.

De Deconta S200SRE Smart Dec in actie



Veiligheid op de werkvloer is niet zomaar iets, zeker als werknemers ook worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen is het goed om hier bewust mee om te gaan. Jaarlijks 
sterven er in Nederland circa 4.100 mensen door beroepsziekten en van hen overlijden ruim 
3.000 mensen aan de gevolgen van een longziekte die veroorzaakt is door blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen op het werk. Het is dus niet voor niets dat we bij Dehaco de allerhoogste 
kwaliteits- en veiligheidseisen stellen aan de adembeschermingsmiddelen die we in ons 
assortiment hebben.

Assortimentsuitbreiding  
met 3M producten
Gun uw werknemers alleen  
de allerbeste kwaliteit in  
veiligheid

Sinds kort heeft Dehaco de handen 
ineengeslagen met 3M. Eerder introduceerden 
we al de hoogwaardige wegwerpoveralls van dit 
merk, vanaf nu zijn ook de motoraangedreven 
adembeschermingsmiddelen van 3M 
verkrijgbaar bij Dehaco.

Laat de lucht stromen
De 3M™ Versaflo™ met meerdere snelheden 
werkt op hoogten tot 5000 meter. De batterij 
biedt een lange gebruiksduur en laadt snel op 
om in ongeveer 3,5 uur een ladingsniveau van 
90% te bereiken.

Meer opties voor meer toepassingen
Kies uit deeltjesfilters of combinatiefilters voor 
gassen, dampen en deeltjes voor bescherming 
in verschillende omgevingen.

Werken in uw eigen tempo
Meerdere luchtstroomsnelheden zorgen ervoor 
dat de gebruiker zelf het comfort kan bepalen.

Beschikbare motorunits:

TR-300
 
Deze compact en lichtgewicht 
motorunit is geschikt voor de 
industrie waarbij alleen luchtkappen 
of luchthelmen worden gebruikt. 

TR600  

Deze motorunit is ergonomisch 
breed inzetbaar en geschikt 
voor gebruik met luchtkappen, 
luchthelmen en volgelaatsmaskers. 

TR800 

De TR-800 is een intrinsieke 
veilig (IS) motoraangedreven 
ademhalingssysteem dat ATEX-
gecertificeerd is voor gebruik 
in explosiegevaarlijke omgevingen. 
Tegelijk biedt het de modulariteit, het comfort, de 
controle en het gebruiksgemak die je van 3M mag 
verwachten.
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TR-315E+  
Starterspakket

TR-619E
Starterspakket

TR-819E
Starterspakket

• TR-302E+ Turbo motorunit
• Deeltjesfilter, voorfilter
• Vonkenvanger
• Standaard riem
• Accu met hoge 

capaciteit
• Acculaadstation en 

ademslang met verstelbare lengte 

art.nr. 7010.0169 

• TR-602E Turbo motorunit,
• A2P filter, filterdeksel, voorfilters (10x)
• Vonkenvanger (2x)
• Easy Clean-riem
• Accu met hoge capaciteit
• Enkelvoudig 

acculaadstation
• Ademslang BT-30 met 

verstelbare lengte en 
luchtstroomindicator

 
art.nr. 7010.0170 

• TR-802E motorunit
• Batterij TR-830,  

batterijbevestigingstool
• Luchtstroomindicator
• Easy-Clean riem, in 

lengte aanpasbare 
ademslang

• A2P filter, filterkap, voorfilters
• Laadstation met voeding 

art.nr. 7010.0171 

€ 650,-

€ 999,-

€ 1.280,-

3M™ Versaflo™ adembeschermingsunits 
Ontworpen voor meer draagcomfort,  

gemak en controle
Kappen en hoofdbescherming

3M™ Versaflo™ M-serie 
hoofdkappen
De 3M™ Versaflo™ M-serie 
hoofdkappen zijn lichtgewicht, 
compact en gemakkelijk te onderhouden. De 
M-serie bevat 6 verschillende modellen en is 
geschikt voor de TR-300, TR-600 en TR-800.

3M™ Versaflo™ S-serie  
hoofdkappen
De 3M™ S-Serie 
hoofdkappen combineren 
ademhalingsbescherming 
met hoofd-, of hoofd-, nek- en 
schouderbedekking. Bovendien 
bieden deze hoofdkappen ook oog- en 
gelaatsbescherming. De S-serie bevat 7 
verschillende modellen en is geschikt voor de 
TR-300, TR-600 en TR-800.

3M™ 6000 serie  
volgelaatsmaskers
De 3M™ 6000 Serie 
volgelaatmaskers is eenvoudig te 
hanteren en comfortabel voor de 
drager. De nieuwe uitademingspoort 
zorgt voor meer duurzaamheid, eenvoudige 
reiniging en verminderde ademweerstand wat 
meer comfort geeft. De serie wordt geleverd 
in drie maten en is geschikt voor de TR-600 en 
TR-800.

3M™ Vision™ 
volgelaatsmasker
De 3M™ Vision™ Volgelaatsmasker 
is het bewezen volgelaatsmasker 
in de asbestsanering. Door het 
ruimzichtvizier en de koudgeperste siliconen 
gelaatsafdichting ervaart de drager een hoog 
gebruikerscomfort. De Vision is leverbaar in 
drie maten en is geschikt voor de TR-600 en 
TR-800.
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Het in Alphen aan den Rijn gevestigde Vlasman is al meer dan 25 jaar klant bij Dehaco. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in sloopwerken, koppensnellen, asbestsanering en boren 
en zagen, bodemsanering en grondzuigtechnieken. Vlasman staat garant voor kwaliteit, 
knowhow, duurzaamheid en flexibiliteit. 

Zo heeft Vlasman succesvol de sanering 
van één van de gebouwen van faculteit 
REBO, departement rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit van Utrecht volbracht. Het 
betreft een monumentaal pand waarin 
normaal gesproken ondersteunende 
diensten gevestigd zijn. Vlasman ging 
zowel binnen als buiten aan de slag. De 
buitensanering betrof de monumentale 
gevel, waarvan de stalen kozijnen van 
asbesthoudende beglazingskit waren 
voorzien.

Aan zo’n mooi project wil je graag je naam en 
logo koppelen. Vlasman laat dit onder andere 
zien door gebruik te maken van bedrukte 
wegwerpoveralls. 

Wist je dat?
Overalls bedrukken met je bedrijfslogo 
mogelijk is bij een minimale afname van 
5.000 stuks? Interesse? Neem dan contact 
met ons op. 

 

Omdat je natuurlijk 
“o erall” je logo wilt
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Dehaco 
douchesluis 
met zijdeuren
3 compartimenten, 
85 x 85 cm
art. nr. 6010.0047

Dehaco YO28 
watermanagement 
230V
art. nr. 6411.0031

Slangenset 
starterspakket
art. nr. 6425.0310

van € 5.250,-
voor

COMBI AANBIEDING

€ 4.250,-
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Kleine krachtpatsers
Als leverancier voor de sloopbranche heeft 
Dehaco producten in en voor allerlei soorten 
en maten. Vaak worden uitleveringen van de 
grootste tools uitgebreid uitgelicht, maar jaarlijks 
verkopen we zo’n 250 uitrustingsstukken in 
het kleinste segment machines. Tijd om deze 
categorie in het zonnetje te zetten!  

De aanschaf van een nieuw uitrustingsstuk is een grote investering en daar wil je natuurlijk 
wel de juiste keuze in maken. Zo ook Dick van Schooten uit Voorhout. Met zijn eenmansbedrijf 
voor grond-, sloop- en straatwerk heeft hij twee kraantjes in beheer. Een Takeuchi TB210R 
en een Takeuchi TB225. Met deze kraantjes doet hij uiteenlopende klussen. Een verbouwing 
binnenshuis, de afbraak van een schuurtje buitenshuis, maar ook balkons van dik beton.  

Afgelopen maand kreeg Dick de opdracht om in Sassenheim een oude betonnen silo af te 
breken. Omdat hij al een tijdje twijfelde over de aanschaf van een kleine betonschaar, zag hij 
dit als de perfecte testlocatie. Een belletje naar Dehaco met de vraag welke schaar hij het beste 
kon nemen, mondde uit in een demo van twee scharen: een MCR350 en een MCR010 mini 
betonschaar die hij aan beide kranen kon proberen.  

 
Benieuwd hoe het testen van beide betonscharen er aan toe ging? 
Bekijk de video door de QR-code te scannen! 
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Na de klus in Sassenheim is Dick gecharmeerd 
van beide schaartjes, wat de keuze lastig 
maakt. Daarom probeert hij beide schaartjes 
nog eens uit op een andere klus. We zetten 
de verschillen en overeenkomsten van beide 
scharen eens op een rijtje. Wellicht kan dit Dick 
helpen in de keuze.

MCR010 vs MCR350
Eigenlijk zijn de 
betonscharen twee 
broers van elkaar, beide 
krachtpatsers in het 
kleine segment. Waar de 
uiteindelijke keuze op gaat 
vallen, heeft bovenal te 
maken met de ‘drager’. De 
graafmachine die het meest 
ingezet gaat worden voor 
het knippen van beton. 
Vanzelfsprekend heeft de 
MCR350 nou eenmaal meer 
kracht in zich dan de kleinere 
MCR010. Deze extra kracht haalt de MCR350 
dan ook uit 2 cilinders, waar de MCR010 het 
met één liggende cilinder het moet doen. 
Hierdoor heb je meer l/min olie nodig om de 
schaar optimaal te laten presteren.

Een grotere schaar betekent ook een grotere 
bekopening (290 mm) dus kan die ook grotere 
stukken beton knippen. Maar vergis je niet, 
ook de ‘kleine’ MCR010 heeft een bekopening 
van 280mm. Groot genoeg voor het werk waar 
de mini-graafmachines veelal voor worden 
ingezet. En aan de kracht ligt het zeker niet 
want ze hebben een kracht van 20 en 32 ton 
op de punt!

Kleine machines zijn ‘relatief’ goed te 
positioneren, vandaar dat de MCR010 enkel 
beschikt over een mechanische rotatie. 

Eenmaal de bek om het te knippen materiaal 
geplaatst, zal die zichzelf rechtzetten. 
De MCR350 kan door de machinist een 
handje geholpen worden en beschikt over 
hydraulische rotatie.

En daarom zal in dit geval de opdracht-
portefeuille van Dick de doorslag moeten 
geven op de keuze van de schaar. Welke 
schaar gaat hij voornamelijk gebruiken? 

Welke schaar hij ook kiest, beide scharen zijn 
te huur. Dus Dick mocht je echt die ene schaar 
missen, kan je hem altijd nog een tijdje huren! 

Klein maar fijn!
Andere mini-uitrustingsstukken  
in ons assortiment:

DSG70 - 75kg
Sloop-sorteergrijper

MCR010 - 105kg
Betonschaar

MCP300 - 150kg 
Vergruizer

IBEX135GS - 125kg
Sloophamer

MSH020 - 190kg
Schrootschaar

HYRAX125 - 123kg
Trilblok

0,7 - 1,2 ton

0,7 -,2 ton 1,5 - 3 ton

1,2 - 2,5 ton2 - 4 ton

1 - 2 ton
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Als organisatie investeert Dehaco continu, 
niet alleen in producten maar ook zeker 
in kennis van personeel over producten 
en over zaken die belangrijk zijn voor de 
branches waarin wij opereren. Dit is een 
belangrijke reden waarom wij enkele jaren 
geleden productmanagers in het leven 
hebben geroepen. Op deze manier is de 
kans kleiner dat we belangrijke trends en 
ontwikkelingen in de markt missen. 

 
Onze productmanagers zijn betrokken bij de 
ontwikkeling, het beheer en het in de markt 
zetten van bestaande en nieuwe producten, 
oplossingen en technologieën. Daarnaast 
blijven ze in contact met eindgebruikers, 
dealers en collega’s om de producten en 
diensten te optimaliseren. Ze hebben dus ook 
een adviserende rol.

Eén van die productmanagers is Pepijn 
Bomas voor wie de adviserende rol op het 
lijf is geschreven. Hij kwam in dienst bij 
Dehaco als commercieel medewerker op de 
binnendienst. Al snel specialiseerde hij zich in 
de asbestvraagstukken die bij Dehaco terecht 
kwamen. Van productkennis tot kennis van 
de actuele wet- en regelgeving. Hij weet 
klanten daarin haarfijn te adviseren. Niet 
gek dus, dat zijn loopbaan zich enkele jaren 
geleden vervolgde als productmanager. 

Kennis in huis
Pepijn Bomas haalt diploma  
Middelbaar Veiligheidskundige

Pepijn Bomas,  
Product Manager en MVK’er

Pepijn heeft eigenlijk al alles in huis om een 
goede Middelbaar Veiligheidskundige te zijn, 
het moest alleen nog “even” officieel gemaakt 
worden zodat hij ook het bijpassende papiertje 
op zak heeft. Dát is inmiddels gelukt, ten tijde 
van de uitgave van dit magazine mocht hij zijn 
diploma in ontvangst nemen.

Wat doet een MVK’er?
Een MVK’er is een deskundige op het gebied 
van veiligheid als interne of externe adviseur, 
als toezichthouder tijdens het uitvoeren 
van risicovollere werkzaamheden en als 
gesprekspartner voor andere deskundigen 
en externe toezichthouders. Met name de 
combinatie van adviesvaardigheden, kennis, 
inzicht en dit goed kunnen presenteren 
zijn vaardigheden waarover een goede 
veiligheidskundige dient te beschikken.

Heeft u vragen over het toepassen van arbeidsmiddelen of persoonlijke 
beschermingsmiddelen? Neem contact met ons op voor advies op maat en zorg 
voor de beste arbeidsomstandigheden voor uw personeel!
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Beurzen
8 - 12 september 2021 Matexpo Kortrijk (België)  
24 t/m 30 oktober 2022 Bauma, München (Duitsland)   
 

Agenda

Voor alle (gratis) producten geldt op=op • Genoemde prijzen zijn excl. BTW • Franco levering bij een bestelling boven € 550,- • Druk- 
en zetfouten voorbehouden • Deze actie geldt voor alle bestellingen gedaan in de periode van 1-06-2021 t/m 31-07-2021 • Op alle 
overeenkomsten gesloten met Dehaco zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn te vinden op www.dehaco.nl/
voorwaarden • Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden genoemd in dit magazine en de Algemene Leveringsvoorwaarden, 
prevaleren de voorwaarden genoemd in dit magazine.
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Pepijn Bomas,  
Product Manager en MVK’er

Op een gegeven moment ben je naar de 
financiële afdeling gegaan, hoe kwam dat zo?
“De financieel directeur destijds vertrok bij 
Dehaco. Toen hebben ze gevraagd of ik de 
administratie wilde gaan doen. Daar ben 
ik eigenlijk blind ingestapt en ik heb het 
georganiseerd naar hoe ik het zelf wilde hebben. 
In de avonduren ben ik vervolgens financiële 
studies gaan volgen.”

Naast de financiën heb je ook ICT en receptie 
onder je hoede, hoe is dat zo gekomen?
“Dat komt nog uit de tijd dat we een ander 
systeem hadden met veel papierwerk. Daar waren 
veel mensen voor nodig, waaronder de receptie. 
Tot op heden is dat zo gebleven.”

We hangen de  
slingers op voor… 

Leeftijd:  44 jaar

Hobby’s:  BBQ en bushcraft 

Lievelingsgerecht:  Sushi en côte de boeuf

Guilty pleasure: Whisky

Dennis Warmenhoven viert  
deze zomer zijn 25-jarig jubileum  
bij Dehaco!

Wat maakt Dehaco voor jou het bedrijf waar 
je het al zo lang volhoudt?
“Toen ik hier kwam was Dehaco echt nog 
heel klein, ik was personeelslid nummer 17. 
Er is altijd veel ontwikkeling geweest door 
assortimentsuitbreidingen en de groei van 
het bedrijf. Zo kwamen er steeds weer nieuwe 
uitdagingen op mijn pad en dat maakt het 
gewoon heel leuk.”

Hoe kwam je hier terecht?
“Na mijn stage kreeg ik een contract aangeboden 
en ging ik aan de slag op de verkoop 
binnendienst. In 1997 heb ik met de inkoper 
en een vertegenwoordiger het bedrijfsbureau 
opgericht en namen we met z’n drieën de 
commerciële binnendienst voor onze rekening.”



Learn more:

 Scapa Polyflex  133®

NOW MEETS:

scapaindustrial.com

ASTM E84  (UL 723)   
NFPA 701

3M 4545  
wegwerpoverall

Dehaco Super Guard 
wegwerpoverall

Type 5/6

Maat XXL / Type 5/6
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Learn more:

 Scapa Polyflex  133®

NOW MEETS:

scapaindustrial.com

ASTM E84  (UL 723)   
NFPA 701

€3,60
per stuk

per stuk
€6,50

IntroductieACTIE

Learn more:

 Scapa Polyflex  133®

NOW MEETS:

scapaindustrial.com

ASTM E84  (UL 723)   
NFPA 701

Veiliger werken met de nieuwe extra brandwerende  
eigenschappen van de Scapa Polyflex®-reeks

De Scapa Polyflex® tapes zijn nu zodanig samengesteld 
dat ze voldoen aan de vlamvertragende eisen van zowel 
NFPA 701 als ASTM E84 (vergelijkbaar met UL 723). 
Deze internationaal erkende normen die specifiek gaan 
over brandafstand, brandsnelheid, druppelsnelheid en 
rookontwikkeling zorgen 
ervoor dat er nog veiliger 
gewerkt kan worden.
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