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Kort maar krachtig

Kort 
De totale lengte van de Eagle III scharen is 
korter en lichter in gewicht. Dat heeft als 
voordeel dat de drager stabieler is, wat 
essentieel is om veilig te kunnen werken. 
Schrootscharen worden steeds vaker 
gecombineerd met UHD-machines, waar 
stabiliteit een vereiste is. Een lager gewicht 
betekent ook minder verbruik van brandstof, 
wat beter voor het milieu is. Het is zelfs 
mogelijk om de schaar met een kleinere 
graafmachine te combineren. Scheelt ook 
weer in de portemonnee!

Slim en efficiënt omgaan met allerlei soorten metalen is met de stijgende prijzen 
van zowel nieuw als gerecyclede metalen nog nooit zo belangrijk geweest. Nu zijn de 
schrootscharen geschikt voor het knippen van uiteenlopende soorten staal. Met die 
eigenschap is de huidige Eagle II serie zeer succesvol en betrouwbaar over de hele wereld. 
Dehaco presenteert in dit artikel de nieuwe SH Eagle III serie. 

Bekopening
Vaak betekent een kortere en lichtere schaar 
dat de maximale bekopening kleiner wordt. 
Dit is niet het geval bij de Eagle III scharen. 
De bekopening van deze nieuwe serie is 
zelfs groter dan bij de vorige serie. Naast 
een grotere opening is de bek ook dieper, 
waardoor staal nog doeltreffender kan worden 
geknipt.

Daarnaast is er tijdens het ontwikkelings-
proces gebruik gemaakt van nieuwe  
productieprocessen. Om ervoor te zorgen 
dat alle delen van de vaste en beweegbare 
bekken zo krachtig mogelijk blijven, zijn 
deze delen met water gesneden. Tijdens 
het snijden met water wordt er veel minder 
temperatuur in het materiaal gebracht, waar-
door de structuur en eigenschappen worden 
behouden.

Doordat watersnijden zo precies is, is er ook 
veel minder nabewerking van de bekken 
nodig. Wat er ook voor zorgt dat er minder 
temperatuur in het materiaal gebracht wordt. 
Het grote voordeel hiervan is een sterkere 
schaar. Die als deze goed onderhouden is en 
voorzien is van de slijtstrippen, een langere 
levensduur zal hebben.

Deze slijtdelen zorgen ervoor dat de constructie 
van de schaar niet wordt aangetast. Geen 
slijtage betekent dat er niet aan het frame 
gelast hoeft te worden. Lassen is niet alleen 
tijdrovend, het brengt ook veel temperatuur in 
het materiaal. Wanneer het laswerk niet op het 
juiste manier wordt uitgevoerd of als het vaak 
moet gebeuren, kan het de structuur van de 
schaar veranderen of zelfs beschadigen.

Testen
Het eerste Eagle III prototype is de afgelopen 
twee jaar uitvoerig getest. Deze schaar heeft 
inmiddels 3500 uren in zware omstandigheden 
gedraaid. Onder het toeziend oog van Dehaco 
heeft de schaar zich bewezen, waardoor de 
serie is uitgebreid met meerdere modellen. 
Uiteindelijk komt er een Eagle III voor iedere 
drager.

Dehaco presenteert de nieuwe SH Eagle III serie  
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EIGENSCHAPPEN

• Meer vermogen

• Nieuw ontwerp aan de punt van de bek

• Omgekeerde en gesmede cilinder

• Hoogwaardige materialen

• Eenvoudiger onderhoud

• Speciale afdichtingskit voor de cilinder

• Minder onderdelen en minder laswerk

Tijdens de ontwikkeling is ook rekening 
gehouden met de ontwikkelingen van 
graafmachines. Moderne machines van 
tegenwoordig hebben een werkdruk van 380 
bar, de Eagle III serie kan deze werkdruk volledig 
gebruiken, waardoor ze sterker zijn dan ooit. 

Minder slijtage
Stilstand voor onderhoud komt nooit uit, ook 
al staat het gepland, je wilt door. Deze nieuwe 
serie scharen zijn voorzien van bepantsering om 
stilstand te minimaliseren. 

Krachtig
De Eagle III scharen produceren 20% meer  
kracht dankzij een krachtigere cilinder. 

Slijtstrippen

Lasnaad
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Nieuwe norm SCi Eisen aan 
Arbeidsmiddelen een feit 
Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe 
wet- en regelgeving die per 1 juli 2022 ingaat?

Verwarming
voor vouw- en panelendouches 

Thermostaat en ophanging
Artikelnummer 6425.0488 

Bypass 

voor decontaminatieunits 

Dit systeem kan zowel op bestaande units 
als op nieuwe units worden geplaatst en 
zowel op platendouches als op flexibele 
vouwdouches.  Artikelnummer 6425.0448

De nieuwe SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen is 
met ingang van 1 juli aanstaande een feit en 
daar komen voor zowel leveranciers als voor 
uitvoerende organisaties wat uitdagingen bij 
kijken. 

Verbeterde arbeidsomstandigheden
Met name als het gaat om het uitsluizen van 
personen dienen er veel aanpassingen gedaan 
te worden aan het materieel. Decontaminatie-
units, zoals decowagens en demontabele 

douches, dienen te voldoen aan bepaalde 
luchtstroom- en temperatuureisen. Dit is met 
name bedoeld om de arbeidsomstandigheden 
voor de medewerker te verbeteren en de 
veiligheid te verhogen. Door middel van een 
hogere luchtverversing kunnen er geen vezels 
door de douchesluis naar buiten. 

Dehaco heeft hiervoor het bypass systeem 
ontwikkeld, waarmee u zowel uw bestaande 
materieel als nieuwe materieel kunt uitrusten.

Bypass
Met de bypass voor decontaminatie-units van 
Dehaco voldoet u direct aan de ontwerpeisen 
zoals het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vanaf 1 juli 2022 eist. 

Decontaminatie units moeten aan bepaalde 
minimumeisen voldoen (zoals de afmetingen 
per ruimte, de temperatuur van het 
douchewater, etc.). Daarnaast dient er rekening 
mee gehouden te worden dat:
• Tijdens het douchen de luchtstroom in de 

doucheruimte tenminste 126 m3/h dient te 
zijn i.v.m. de afvoer van de waterdamp.

• Tijdens het afdrogen de luchstroom in de 
schone ruimte maximaal 0,15 m/s dient te zijn.

Het bypass systeem kan op zowel 
platendouches en flexibele vouwdouches. 
Bij onze decowagens zijn hij standaard 
ingebouwd. Handig om te weten is dat deze 
eis vooralsnog alleen geldt voor producten 
gekocht na de ingangsdatum van SCi Eisen aan 
Arbeidsmiddelen. Een overgangsdatum voor de 
bestaande producten volgt nog. 

Huidige situatie
(zonder Bypass):

180

5 
pascal

10 
pascal

15 
pascal

Bypass sluit 
automatisch  
binnen 30 
seconden 
wanneer er wél 
douchewater 
wordt gevraagd.

180

5
pascal

10 
pascal

15
pascal

min.
126 m3/h

180

max.
0,15 
m/s

Nieuwe situatie met gesloten Bypass  
tijdens het douchen:

Nieuwe situatie met geopende Bypass  
tijdens het saneren/tijdens het afdrogen:

Bypass opent 
automatisch   
binnen 30 
seconden 
wanneer er géén 
douchewater 
wordt gevraagd.
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Voor meer informatie 
over de SCi eisen scan de 
QR-code
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Trilblokken populaire tools
om droogte aan te pakken 

In Nederland kampen we momenteel met 
droogte. Nog niet met extreme droogte, 
maar het is wel zorg om de waterstand 
in de gaten te houden voor als de zomer 
echt losbarst. Neerslagtekort heeft 
vooral gevolgen in de landbouw en in 
natuurgebieden. Deze gebieden zijn 
volledig afhankelijk van omliggende 
sloten en rivieren. Als de waterstand hier 
te laag is, kan er niet voldoende water 
aangevoerd worden.

Omdat de zomers in Nederland warmer en 
droger lijken te worden, krijgen we vaker te 
maken met droogte en een lage waterstand 
in onze rivieren. Bij droogte wordt via stuwen, 
pompgemalen en sluizen het weinige zoete 
water uit de grote rivieren en meren zo goed 
mogelijk onder alle watergebruikers verdeeld. 
Waterschappen en Rijkswaterstaat houden 
de waterstanden nauwlettend in de gaten en 
zorgen ervoor dat de regen die er valt wordt 
opgevangen. 

Hyrax 700 trilblok voor Gebr. Beentjes BV 
Wie daar ook van alles over weet te vertellen 
is Stefan van der Gragt, die namens Gebr. 
Beentjes BV altijd vast op de kraan zit. 

De uitgestrekte polder, vlakbij Den Oever, 
moet het komende jaar worden voorzien van 
ruim 100 nieuwe dammen en nieuwe sloten. 
Ook om ervoor te zorgen dat water kan 
infiltreren in de grond. Gelukkig heeft Stefan 
een Hyrax 700 tot zijn beschikking. Nadat 
een oud blok defect raakte, werd deze Hyrax 
700 ingeschakeld. Na een tijdje het trilblok 
te hebben gehuurd, heeft Gebr. Beentjes BV 
inmiddels het blok aangeschaft. 

Machinist Stefan is meer dan tevreden over 
het blok. Dat horen we natuurlijk graag!

Dehaco wenst zowel Waterschap Rijn en IJssel, 
als Gebr. Beentjes BV veel werkplezier toe!

Ook een trilblok uitproberen? Dat kan! In onze verhuurvloot 
hebben we verschillende types en modellen trilblokken staan. 

KHP450 trilblok voor Waterschap Rijn en 
IJssel 
Waterschap Rijn en IJssel, uit Oost-Nederland, 
is momenteel bezig met het bouwen van vele 
stuwen.

Een stuw houdt water vast in de sloot, voordat 
het in grotere beken of rivieren in stroomt. Zo 
kan water beter in de bodem infiltreren om de 
grondwatervoorraad ter plekke aan te vullen. 
Stuwen worden gebouwd aan de hand van 
houten beschoeiing of stalen damwanden. 
Met deze KHP450 kan met gemak de stuw 
gemaakt worden. Het trilblok is afgeleverd 
met ondersteun, waardoor hij gemakkelijk te 
vervoeren is. 

Na een aantal keer deze KHP450 te hebben 
gehuurd, merkte ze dat dit trilblok flexibel 
inzetbaar is. Vandaar dat ze besloten hem aan 
te schaffen. Gé Brouwer, service medewerker 
bij Waterschap Rijn en IJssel, is blij met 
de aanschaf van het trilblok en zegt hem 
veelvuldig te gaan gebruiken. 
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Safety Producten
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Safety producten huren?  Kijk op www.dehaco.nl

Copyright 2020, Dehaco B.V.  

Op al onze aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten zijn onze Algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. 

Deze zijn te vinden op www.dehaco.nl

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten. 

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken 

van de gedrukte kleuren. Versie NL/SloopStof/2020-07
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A company story
Omandus UAB 

Omandus UAB uit Litouwen werd acht jaar geleden opgericht door Almantas 
Kudakis. Het bedrijf richtte zich in de beginjaren voornamelijk op verkoop, en heeft 
zijn diensten later uitgebreid met een verhuurvloot van aanbouwdelen.

Tera 60 Skid
 0 - 60 meter

 679kg

 0 - 4500 l/h

 400 V

IBEX 2202GS
 25 - 32 ton

 2215 kg

 
Van links naar rechts:
Almantas - Algemeen directeur en eigenaar 
Odeta - Project Manager
Limantas - Sales Manager 

Twee jaar geleden begon het bedrijf zich 
meer te richten op verschillende soorten 
uitrustingsstukken zoals graafbakken, 
hydraulische sloophamers en ander 
sloopgereedschap.
Omandus werd hiermee een van de 
belangrijkste spelers op het gebied van 
verkoop en verhuur van aanbouwdelen in 
Litouwen.

De samenwerking met Dehaco is een 
verhaal op zich; een jaar geleden kreeg 
Omandus een gebruikte graafmachine 
met meerdere gebruikte aanbouwdelen 

in handen, waaronder enkele DSG 
sloop- en sorteergrijpers van Dehaco. 
Deze grijpers verkochten zich snel en 
voor een hoge prijs. De verkopers van 
Omandus zagen er goede handel in en 
besloten Dehaco te benaderen voor een 
samenwerking. 

Een jaar verder is Omandus erg 
tevreden met de samenwerking en de 
geboekte resultaten. Omandus vindt de 
snelle en duidelijke communicatie een 
groot voordeel.
Eigenaar Almantas over de 
samenwerking met Dehaco: “Een goed 
assortiment, en de producten zijn van 
hoge kwaliteit. Daarnaast is het fijn dat 
vele artikelen en onderdelen op voorraad 
zijn. Beide partijen willen hetzelfde goede 
resultaat nastreven: een tevreden klant, 
vertrouwen en zaken op lange termijn.”

Voor de toekomst vertrouwt Omandus 
op de innovatiekracht van Dehaco en 
hoopt veel nieuwe unieke producten te 
kunnen verkopen van hun zakenpartner 
uit Holland.

Dat hoopt Dehaco natuurlijk net zo!
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TERA waternevelaars 
Waterslangen, sproeiers en 

nozzles zijn verleden tijd

Waterslangen en sproeiers waren ooit baanbrekende technologieën in de wereld van 
stofbeheersing. Beide werken uitstekend bij het besproeien van planten en het bestrijden 
van branden, maar zijn helaas minder geschikt voor stofbeheersing op grote schaal. Daarom 
worden de laatste jaren vaak waterkanonnen gebruikt. De meeste machines voorzien van 
nozzles, waar met een hoop kracht water door de nozzles geperst wordt. Dit is inmiddels 
een verouderde oplossing en het verspilt ongelooflijk veel water en stroom. Wat is de trend 
van dit moment? Welke oplossing is vandaag de dag populair?

Sinds 2010 heeft Dehaco een andere 
oplossing ontworpen, ontwikkeld en 
geproduceerd. In plaats van nozzles wordt 
er bij de waternevelaars van Dehaco een 
rotor op gezet. De rotor technologie is een 
unieke ontwikkeling op het gebied van 
stofbestrijdingsmiddelen. Geschikt voor elke 
denkbare toepassing, of het nu gaat om 
sloopwerken, afvalbeheer, brandbestrijding of 
het overbulken van goederen.  

De rotor voorkomt twee grote nadelen: 
blokkades en overmatig waterverbruik.

Waterverbruik
Voorheen werden bij het gebruik van 
nozzles de prestaties altijd minder als het 
waterverbruik werd verlaagd. De rotor werkt 
altijd ongeacht de hoeveelheid toegevoerd 
water. De 400V-serie nevelaars kunnen altijd 
de perfecte druppels verspreiden of u een 
watertoevoer van 100, 500, 1000 of 4500 liter 
per uur heeft. Omdat de watertoevoer geen 
bepalende factor is voor de prestaties, kan 
de druppelgrootte met een draai aan een 
schakelaar worden aangepast. 

De draaiende rotor snijdt het water letterlijk 
in druppeltjes en werkt perfect met de 
aanwezige druk van de waterleiding. Er zijn 
geen dure en kwetsbare waterpompen meer 
nodig.

Stofemissies
De bezorgdheid over schadelijke, 
kankerverwekkende emissies blijft toenemen, 
een goed stofbeheersingsprogramma is nog 
nooit zo belangrijk geweest. Sloopwerven, 
mijnen, afvalverwerkingscentra en 
grondstoffenverwerkers hebben allen de 
plicht hun stofemissies te verminderen om 
hun werknemers, de omringende bevolking en 
het milieu te beschermen.  

Demto-Rotor®Nozzles

Legionella bacterie
Bacteriën in de lucht zijn een veelbesproken 
onderwerp dat ons leven elke dag beïnvloedt, 
nu meer dan ooit. Een ziekte die sinds 1976 elk 
jaar levens heeft gekost, is de veteranenziekte. 
Deze ziekte ontstaat door de legionellabacterie 
en wordt verspreid via waterdruppeltjes in de 
lucht. Exact de methode die wij gebruiken om 
de verspreiding van stof tegen te gaan.

UVC-lampen
Om dat te voorkomen, 
kunnen de Tera 
waternevelaars worden 
uitgerust met UVC-lampen. 
Deze lampen vernietigen 
de bacteriën voordat ze 
de rotor bereiken. Uniek 
hieraan is dat de sterkte en 
kwaliteit van het UVC-licht 
wordt gemeten en een 
visuele indicatie wordt 
gegeven van de prestaties. 
Zo kunt u er zeker van zijn 
dat het water optimaal 
wordt gedesinfecteerd. 

Alle soorten en maten
Dehaco fabriceert een complete serie 
waternevelaars. Met reikwijdtes vanaf 5 tot 
en met 90 meter biedt Dehaco de perfecte 
oplossing tegen stof voor zowel binnensloop 
en renovaties als voor uitgestrekte terreinen 
en voor de sloop van hoge gebouwen. 

Deze goed ontworpen, hoogwaardige 
stofbeheersing oplossing zoals de Tera-serie 
zijn net zo belangrijk aan het worden als alle 
andere persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Misschien pakt u binnenkort niet alleen uw 
helm, oordoppen en veiligheidsbril aan het 
begin van een dienst, maar ook de sleutels van 
een Tera waternevelaar!

Blokkades
Door water of vervuilde slangen kunnen 
de spuitmonden van een nozzle verstopt 
raken. De spuitmond van een nozzle is even 
groot als de punt van een balpen, dat is zo’n 
0,5 mm. Een voorwerp groter dan dat is 
dus al groot genoeg om een nozzle te laten 
verstoppen. Als een nozzle verstopt is moet 
het werk gestaakt worden. Door stilstand 
kunnen deadlines niet gehaald worden en 
kunnen de kosten hoog oplopen. 

De kleinste opening bij een Tera is 3 mm. 
Daardoor is hij bijna onmogelijk te blokkeren. 
Eventuele blokkades in het water worden 
eenvoudig uit de rotor verdreven, waardoor 
het werk gewoon kan doorgaan. 

11
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VEILIG OP HET WERK
Oplossingen voor de veiligheid van werknemers en klanten

Deel 1: Adembescherming

In de AHS staat persoonlijke bescherming 
onderaan de lijst met te nemen maatregelen en 
ga je hier alleen toe over indien de eerste drie 
maatregelen niet voor een veilige werksituatie 
zorgen. Het is belangrijk om uw werknemers 
te beschermen wanneer ze in gevaarlijke 
omstandigheden werken. Dat betekent dat u 
uw werknemers bescherming moet bieden die 
ergonomisch is en gemakkelijk in gebruik.

In dit artikel belichten we in het kader van veilig 
op het werk de adembeschermingsmiddelen 
van 3M en meer in het bijzonder de 3M™ 
4000+ herbruikbare halfgelaatsmaskers 
en de 3M™ Versaflo™ motoraangedreven 
beschermingsmiddelen.

De rode draad die min of meer door deze
editie van het Dehaco Magazine loopt is
veiligheid. Veiligheid op de werkvloer en
meer in het bijzonder veiligheid van uw
werknemers: Veilig op het werk. Elders in
dit magazine belichten wij het gebruik van
H-klasse stofzuigers als bronmaatregel,
de eerste stap in de arbeidshygiënische
strategie (AHS). Daarnaast hebben we in
dit magazine aandacht voor de nieuwe SCi
eisen aan arbeidsmiddelen.

Makkelijker ademen met de 3M™ 4000+ Serie
Onderhoudsvrije herbruikbare halfgelaatsmaskers

De 3M™ 4000+ Serie herbruikbare halfgelaatsmaskers 
zijn gebruiksklare, onderhoudsvrije 
halfgelaatsmaskers, ontworpen voor effectieve en 
comfortabele bescherming tegen een combinatie van 
gevaren door dampen en deeltjes.  
Een spuitnevelbescherming draagt zorg voor een 
langere langere levensduur van het deeltjesfilter.

Ademhalingscomfort
• Nieuw verbeterd uitademventiel 

vermindert de ademweerstand met meer 
dan 30%*

Draagcomfort
• Licht en goed gebalanceerd masker

Gemakkelijk te gebruiken
• Kant-en-klare, onderhoudsvrije constructie 

met geïntegreerde filters

Bewezen betrouwbaarheid
• Het 3M herbruikbare masker is de eerste 

keus in Europa sinds de introductie 25 jaar 
geleden

3M™ 4000+ Serie Spuitnevelbescherming 
voor 3M™ 4000+ 

Laat de lucht stromen met de 3M™ Versaflo™ series
Verbeterd comfort. Veelzijdige bescherming

De motoraangedreven ademhalingssystemen 
van 3M bieden uw werknemers de allerhoogste 
bescherming wanneer ze in gevaarlijke 
omstandigheden werken.

Een greep uit ons adembeschermingsmiddelen assortiment:

Comfort
• Met motoraangedreven 

ademhalingssystemen 
krijgen uw werknemers 
extra comfort bij het dragen 
van hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
(PBM).

Gemakkelijk
• Eenvoudig te gebruiken en 

eenvoudig te onderhouden.
 

Veelzijdige toepassingen
• Van zware industriële tot zeer 

nauwkeurige toepassingen in 
de gezondheidszorg en alles 
daartussen in.

TR-619E

M-serie

S-serie 
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De arbeidshygiënische strategie zorgt ervoor dat werknemers een veilige en gezonde 
werkomgeving hebben en verlangt dat de maatregelen die genomen worden om veilig en gezond 
te werken in een bepaalde volgorde worden genomen. De eerste en belangrijkste stap hierin zijn 
het nemen van bronmaatregelen. Bronmaatregelen zorgen ervoor dat het gevaar direct wordt 
weggenomen.

Veilig en gezond werken? 
Bronmaatregel Arbeidshygiëne is een belangrijke stap

Werkt u nog niet met een H-klasse stofzuiger? 
Dit is het moment om over te gaan!

Numatic  
HZC 390S-2 
asbeststofzuiger
voor Risico klasse 1
art.nr. 5810.0063

van € 599,- 
voor € 499,-

Numatic  
HZ370-2
230V 1000W
art.nr. 5810.0084

van € 485,- 
voor € 340,-

Dehaco 
Mamba 121
H-klasse 230V
art.nr. 5810.0065

van € 349,- 
voor € 279,- 

Dehaco Black  
Mamba 150
H-klasse 230V
art.nr. 5810.0081

van € 525,- 
voor     € 395,- 

Stofzuigers zijn een voorbeeld van bronmaatregelen, 
zij zorgen voor een lage emissie in de werkomgeving. 
Wanneer er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt moeten 
de stofzuigers voorzien zijn van een H-klasse zoals staat 
voorgeschreven in de SCi eisen an Arbeidsmiddelen. Een 
H-klasse stofzuiger staat voor het hoogste risiconiveau voor 
gevaarlijke stoffen. Deze stofzuigers hebben een alarm dat 
afgaat wanneer de luchtsnelheid in de slang naar beneden 
gaat en de stofzuigers worden getest op het tegengaan van 
lekkage van het HEPA-filter. 

Dehaco Black  
Mamba 277
H-klasse 230V
art.nr. 5810.0082

van € 740,- 
voor € 540,- 

Artikelnr. Omschrijving

7420.0085 Dehaco D-Glove 321Y Yellow handschoen NBR coating Cat.2 Mt.9    

7420.0086 Dehaco D-Glove 321Y Yellow handschoen NBR coating Cat.2 Mt.10     

7420.0087 Dehaco D-Glove 321Y Yellow handschoen NBR coating Cat.2 Mt.11     

√  Perfecte vingergevoeligheid
√  Ademende rug
√  Goede grip door de NBR coating
√  Tricot manchet en katoenen drager
√  Breed inzetbaar

Deze handschoen voldoet aan de  
volgende normen: EN 420/EN 388 (3111X)  
en EN 407 (X1XXXX)

Bij bestelling vanaf 2 dozen: € 0,59 per paar

D-GLOVE YELLOW
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
De Dehaco D-Glove Yellow is een lichtgewicht handschoen met een perfecte 
vingergevoeligheid. Door de NBR coating heeft de handschoen een uitstekende 
grip waardoor deze breed kan worden ingezet. De ademende rug en de goede 
aansluiting op de handen zorgen voor een optimaal draagcomfort.
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Jeroen Korporaal                        
12,5 jaar bij Dehaco

Aandeelhouders Dehaco Groep 2016 

Jeroen Korporaal, Algemeen Directeur bij Dehaco, viert 
in augustus 2022 zijn 12,5 jarig jubileum. Reden voor 

een feestje, maar ook reden voor een interview! Want we 
zijn hartstikke nieuwsgierig wat hij allemaal vóór Dehaco 
heeft gedaan, hoe hij bij Dehaco is gekomen en hoe hij de 
afgelopen jaren bij Dehaco heeft ervaren.

2010

17

2022

Jeroen: “Toen ben ik echt ondernemer geworden en 
dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ook in alles wat ik 
daarna heb gedaan”. 
Na drie jaar daar met veel plezier te hebben 
gewerkt en zich te hebben ontwikkeld, 
begon Jeroen aan een nieuwe uitdaging. 
Hij werd verkoper bij een internationale 
computergroothandel. Als verkoper binnendienst 
was hij van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 
aan het orderen.
Na twee jaar besloot Jeroen met een clubje 
mensen in dezelfde tak van sport voor zichzelf 
te beginnen. Met niks beginnen en op de top 
tachtig man in dienst hebben, kun je redelijk 
succesvol noemen. Jeroen heeft daar naar eigen 
zeggen ook ontzettend veel plezier in gehad. 
Jeroen: “Toen ik wegging was het eind 2009, ik ben 
daar uiteindelijk weggegaan omdat ik na 13 jaar 
niks meer leerde”. 

Dehaco
Jeroen was klaar voor een nieuwe uitdaging en 
kwam via via kwam in contact met voormalig 
eigenaar en grondlegger van Dehaco: Frank 
Berbée. Het was crisis en Dehaco verkeerde in 
zwaar weer, dus er moest geherstructureerd 
worden. Jeroen werd aangenomen als Algemeen 
Directeur en Frank werd Commercieel Directeur. 

Dehaco Groep
Dehaco krabbelde weer op en Jeroen vond zijn 
draai. Dat gaf Frank in 2016 het vertrouwen om 
het stokje over te dragen aan de Dehaco Groep. 
Bestaande uit zes aandeelhouders, waaronder 
Jeroen. 

Inmiddels bestaat de Dehaco Groep uit vijf 
aandeelhouders. Het overlijden van Martijn vorig 
jaar, was voor iedereen een grote schok. 
Jeroen verloor naar eigen zeggen een maatje: 
“Martijn durfde me echt tegen te spreken”. 

Ondanks het gemis van zijn maatje en  
sparringspartner, heeft Jeroen geen moment 
gedacht aan stoppen. “Dehaco kan nog heel veel 
mooie dingen beleven. Op het gebied van de bestaande 
markt in de Benelux verder uitbouwen, maar ook 
nieuwe markten ontginnen. Zowel binnen als buiten 
Europa. Ik vind het leuk om daar bij te zijn”.

De toekomst
Jeroen verwacht de komende twee jaar nog meer 
groei. “We gaan groter worden”, aldus Jeroen. De 85 
man die tegenwoordig bij Dehaco werken, is een 
hele andere club mensen als waarmee Jeroen in 
2009 begon. Jeroen: “Maar de energie en de spirit is 
er nog steeds. We worden steeds professioneler, maar 
er zit nog steeds heel veel charme in het bedrijf.” Nu 
de frisse wind aan veranderingen van het afgelopen 
jaar langzaam beginnen te landen, kan Dehaco door 
met bouwen.
 
‘Bouwen? Ik dacht dat jullie in de sloop zaten ;)’

Hoe het allemaal begon
Jeroen werd op 7 mei 1969 geboren in Haarlem. Na de 
basisschool belandde hij op het VWO, maar zakte voor zijn 
diploma. Als puber had hij niet zo’n zin om nog een jaar 
over te doen, daarom vroeg hij bij de ijzerhandel waar hij 
als zaterdagkracht werkte of hij niet fulltime kon werken. 
Daar boden ze hem een baan als inkoper aan. Zo maakte 
een knulletje van 18 zonder diploma en zonder ervaring 
opeens prijsafspraken met leveranciers. Jeroen: “Best 
gek nu ik daar zo over nadenk”. 

Na een jaar inkoper te zijn geweest, vond Jeroen 
dat hij toch wel een diploma op zak moest hebben. 
Hij haalde zijn VWO en besloot economie te gaan 

studeren, maar in het derde jaar wilde Jeroen 
toch echt werken en stopte hij met zijn 

studie.

Jobhoppen
Hij kwam terecht bij een 
modemfabrikant en werd 
administratief medewerker. 
Binnen drie maanden runde 
Jeroen twee winkels en breidde dit 

later uit naar vier winkels. 

Jeroen Korporaal

Leeftijd: 

53 jaar

Hobby’s: 

Stamboomonderzoek, reizen,  

koken, films kijken, lezen

Lievelingsgerecht:

Sushi, fajita’s, curry

Guilty pleasure:  

Gamen, puzzelen, spelletjes
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Wij zijn gesloten op 6 juni (2e Pinksterdag)

Beurzen
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 01-06-2022 t/m 31-07-2022 • 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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Puzzel
Heb je de puzzel goed opgelost? Stuur dan het antwoord vóór 1 augustus 2022 naar: 
marketing@dehaco.nl met vermelding van 
Naam - Bedrijfsnaam -  Adres - Postcode - Plaats. 
Wij belonen je inzending met een leuke incentive.

Opnieuw staan grondstofprijzen en transportprijzen sterk 
onder druk. Dit keer niet door de grote vraag naar transport 
door een pandemie, maar door de oorlog die op dit moment in 
de Oekraïne wordt gevoerd. Ook bij Dehaco ondervinden wij 
hier veel hinder van met als gevolg dat wij genoodzaakt zijn 
om voor bepaalde producten te gaan werken met dagprijzen. 
Wij lichten het een en ander graag aan u toe.

Grondstoffen schaarste 
De situatie in de Oekraïne heeft als gevolg dat de 
instroom van diverse materialen voor de staal- 
en kunststofindustrie volledig is stilgevallen. 
Veel Europese fabrieken zijn afhankelijk van 
deze invoer voor hun productie en deze 
fabrieken zullen dus op korte termijn zonder 
materiaal komen te zitten en waarschijnlijk 
alleen nog lopende orders kunnen afhandelen. 
Op middellange termijn verwachten wij hierin 
geen verbetering te zien: de verkrijgbaarheid van 
materialen zal nog slechter worden, de prijzen 
zullen door de schaarste stijgen naar ongekende 
hoogten.

Dagprijzen
In onder andere de PE- en PP-producten zijn 
‘dagprijzen’ al langere tijd normaal, door de 
huidige marktsituatie werkt dit nu door op de 
gehele keten en op bijna al onze producten. Al 
meerdere leveranciers hebben aangekondigd 
om per aanvraag een prijsbepaling te doen. Dit 
houdt in dat de prijzen slechts één dag geldig 
zijn en dat ook nog eens onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.

Hoge brandstofprijzen en transportkosten
Er is nog steeds een schreeuwend tekort aan 
zeecontainers. De vraag is zo hoog dat de prijzen 
op handelsmarkten drie tot vier keer hoger 

liggen dan een jaar terug. Het Chinese zero-
covid beleid en de strenge lockdowns zorgen er 
bovendien voor dat fabrieken en het scheep- 
en vrachtverkeer vastlopen. De toenemende 
opstopping in Chinese havens leidt tot 
wereldwijde problemen. De reistijd van containers 
van China naar Europa is enorm toegenomen 
en ligt op dit moment op circa 118 dagen (vier 
maanden) daar waar dat voor de pandemie 
maximaal 6 of 7 weken was. We hebben dus te 
kampen met zowel hoge transportkosten als een 
langere levertijd. Bovendien blijft de prijs van olie 
al lange tijd stijgen. 

Nadat de Verenigde Staten en bondgenoten 
hebben gesproken over een mogelijk verbod op 
de import van olie uit Rusland gingen de prijzen 
van niet-Russische olie nog verder door het dak. 
Omdat minder partijen Russische olie willen 
hebben, maar de vraag onveranderd is gebleven, 
wordt de vraag naar niet- Russische olie alleen 
maar groter (bron: nos.nl).

Uiteraard doen wij er alles aan om u adequaat te 
blijven informeren. Helaas ontkomen we er niet 
aan om, ondanks onze inspanningen, hiervan 
effect te zien in onze eigen prijsstellingen.

We vertrouwen op uw begrip.

Prijzen van grondstoffen, energie en 
brandstof stijgen naar recordhoogte 
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