
BOUWMAT
Aankoopgroepering van Handelaren in Bouwmaterialen

WWW.BOUWMAT.ORG
www.monier.be

ACTIE BATIBOUW 2016

KRIJG TOT 300 EURO VOOR JE DAK!

Monier-kleidakpannen koopt, krijgt 150 euro terugbetaald. In combinatie met isolatiepanelen Clima 
Comfort Plus verdubbelt de cashbackwaarde zelfs tot 300 euro.

Hal 5 – Stand 101

Ieder heeft z’n eigen stijl.
Wij zorgen voor de dakpan die erbij past.

www.wienerberger.be

Ontvang uw 
geschenkbon
op Batibouw. 
stand 309, in hal 5

Hebt u bouw- of renovatieplannen? 
Dan is uw bezoek aan Batibouw 
pas compleet na een bezoek aan de 
 Wienerberger stand. Nergens vindt u 
zo’n uitgebreid gamma dakpannen in 
de meest diverse stijlen.  Bovendien 
vindt u er bij elke  dakpan ook 
de  passende baksteen. 

Kom dus zeker langs en  ontvang 
uw geschenkbon voor onze Terca 
en Desimpel gevelstenen én  Koramic 
 kleidakpannen.  Daarnaast maakt 
u kans op € 5.000 aan materialen 
voor uw renovatieproject.

Vraag naar 

uw voordeelcheques 

op Batibouw!
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PLS Lambda
Porotherm Lijm-Systeem

nieuw

www.porotherm.be

3. Hoger rendement

De perfecte combinatie

Het verlĳ md metselwerk 
behoort tot de isolatieschil

De budgetvriendelĳ ke oplossing

Sneller, eenvoudiger, goedkoper

λui =  0,185 W/mK 

fmean≥ 10 N/mm²

2.  De ‘rode’ bouwknopenoplossing

1.  Sterk & isolerend 

Sinds meer dan twee jaar kiest het bouwbedrĳ f 
Keppens nv waar mogelĳ k nog uitsluitend voor 
het Porotherm Lĳ m-Systeem. 
Uitkĳ ken naar PLS Lambda: “Vooral het feit dat 
er geen tussengevoegde isolerende delen meer 
nodig zĳ n, biedt perspectieven. De volledige 
wand kan opgetrokken worden met één enkel 
materiaal. Dit vertaalt zich niet alleen in minder 
logistieke problemen, maar ook in een hoger 
rendement tĳ dens de uitvoering. 

En foutief geplaatste thermische onderbrekingen 
behoren tot het verleden. Concreet betekent dit 
minder coördinatie op de werf, makkelĳ ker uit 
te voeren en minder kans op fouten. Het is een 
win-win-winverhaal!”

Bert Keppens
Zaakvoerder aannemingsbedrĳ f Keppens nv

‘ Het is win-win-win: minder coördinatie, 
makkelĳ ker uit te voeren en minder kans op fouten’ 



www.wienerberger.be
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Eco-brick is minder breed,
zo kunt u tot 3,5 cm meer isoleren
en dat is super energiebesparend.

+ u wint aan uitstraling, want de Eco-brick is nu verkrijgbaar in diverse nieuwe
 kleuren uit het aanbod gevelstenen van Terca en Desimpel.
+ u wint aan woonruimte, want de steen neemt binnenin de woning minder plaats in.
+ u wint ruimte als u verbouwt en aan de buitenzijde wil na-isoleren.
+ de lichtere steen maakt een energiezuiniger transport mogelijk, én dat is goed voor ‘t milieu.

TraTraTraTraTrTr ditditditditionionionionneleeleeleelee stststststteeneeneeneeneeeenenn EcoEcoEcoEco -br-br-brbrickickickick
Traditioneel formaat
WF WF 6,5

Eco-brick

Eco-brick ®:
het verschil zit
hem niet alleen
in zijn slanke lijn.

Ontdek Eco-brick in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be.

BOUWMAT

WWW.BOUWMAT.ORG



BOUWMAT

1.  De aanvrager van deze korting is de bouwheer van de betreffende woning.
2.  Vandersanden gaat enkel over tot het uitkeren van deze korting na ontvangst van:

- de volledig ingevulde waardebon (zie ommezijde)
- een kopie van de bouwvergunning (identificatie bouwheer)
- een kopie van de factuur van deze gevelstenen / attest van de bouwfirma.
Deze documenten dienen voor 31/12/2016 ingeleverd te zijn.

3.  De hoeveelheid aangekochte gevelstenen bedraagt minimum 120 m².
4.  De stenen moeten gekocht en geleverd zijn tussen 01/12/2015 en 31/12/2016.
5.  De waardebon is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen.
6.  Per bouwdossier kan slechts 1 waardebon ingediend worden.

1.  Le demandeur de cette remise est le propriétaire du bâtiment en question.
2.  Vandersanden n’accordera la remise qu’après réception:

- du bon de réduction dûment complété (au verso)
- d’une copie du permis de bâtir  (identification du propriétaire)
- d’une copie de la facture de ces briques de parement / attestation du constructeur. 
Ces documents  doivent être en notre possession avant le 31/12/2016.

3.  La quantité de briques utilisées représente au moins 120 m² de maçonnerie.
4.  Les briques doivent être achetées et livrées entre 01/12/2015 et 31/12/2016. 
5.  Ce bon est non-cumulable avec d’autres remises. 
6.  Il n’y a qu’un bon valable par dossier/projet.    

€ 100,-

Cheque
honderd euro 
cent euro 

2. De aanvrager stuurt vóór 31/12/2017 een mail naar info@vandersanden.com met:
 - naam- en adresgegevens
 - naam van de bouwhandelaar / plaatser die de materialen aanleverde
 - aantal m² E-Board/E-Brick en de naam van de gevelsteen (steenstrip)
 - foto’s van het gebouw, voor en na de plaatsing (zie achterzijde)
 Na ontvangst van deze mail zal Vandersanden tot de uitkering van de korting overgaan.
3. De korting wordt bepaald op basis van de hoeveelheid aangekochte
 producten E-Brick of E-Board:  - meer dan 50 m²  -> 100€
  - meer dan 75 m²  -> 175€
   - meer dan 100 m²  -> 250€
4. De producten moeten gekocht en geleverd zijn tussen 01/01/2016 en 31/12/2017.
5. De waardebon is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen.
6. Per dossier kan slechts 1 waardebon ingediend worden.

1. Le demandeur de cette remise est le propriétaire du bâtiment en question.
2. Le demandeur enverra un e-mail à info@vandersanden.com avant 31/12/2017 avec: 

- le nom et l’adresse complète
 - le nom du négociant / l’installateur qui a livré les produits
 - la quantité en m² de E-Brick ou E-Board et le nom de la brique (plaquette)
 - quelques photos du bâtiment, avant et après la pose (voir verso)
 Après reception de cet e-mail, Vandersanden accordera la remise.
3. La remise accordée dépend de la quantité de produits E-Brick ou E-Board
 utilisés:  - plus que  50 m²  -> 100€
  - plus que  75 m²  -> 175€
  - plus que 100 m²  -> 250€
4. Les produits doivent être achetés et livrés entre 01/01/2016 et 31/12/2017.
5. Ce bon est non-cumulable avec d’autres remises.
6. Il n’y a qu’un bon valable par dossier/projet.

036098: -17-12-31-: 2398661

€ 250,-
tot / jusqu’a

Cheque
tot tweehonderdvijftig euro 
jusqu’a deux cent cinquante euro 

Vraag naar uw voordeelcheques 
op BATIBOUW!
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Firestone RubberCover™ EPDM  is een rubber 
dakbedekkingssysteem speciaal ontwikkeld voor 

residentiële platte daken: 
aanbouw • veranda • garage • carport • dakkapel

tuinhuis • terras • dakgoot • waterkering

Unieke voordelen
• Brandvrije en eenvoudige verwerking
• Zeer lange levensduur
• Groot membraan zonder naden
• Elastisch en soepel
• Licht van gewicht
• Milieuvriendelijk

Makkelijk te plaatsen.
Zonder vlam. Zonder zorgen.
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€
Incl. BTW

€ ,-
Incl. BTW

COMBI 
Vouwsteiger+Powerstairs

WWW.BOUWMAT.ORG

Professionele aluminium vouwsteiger

LESHA Betonmolen SM165S

Vraag naar onze speciale voorwaarden 

tijdens BATIBOUW!
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€
Incl. BTW

€ ,-
Incl. BTW

COMBI 
Vouwsteiger+Powerstairs

BOUWMAT

DURO SLIJPSCHIJVEN

WERKHANDSCHOENEN HONEYWELL

Honeywell PU1st grijs 10/XL
Gebreide handschoen met polyamide
Grijze polyurethaan coating

Honeywell blauw Dexgrip 10
Ruwe blauwe latexlaag

N°2
Steel van beuk
Lengte: 290 mm
Breedte: 240 mm
Gewicht: 1,87 Kg

Vraag naar onze speciale 

voorwaarden 

tijdens BATIBOUW!

2,45/paar
Inc. BTW

13,25/st
Inc. BTW

POLET ZANDSCHOP ingesteeld 

Diamantzaag voor 
gewapend beton
gebakken materialen
klinkers
gevelstenen
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BOUWMAT
   

 

PROMOPAKKETTEN REGENWATERRECUPERATIE DS5000  
 

 

 

       CODE 6122:     COMPLEET REGENWATER RECUPERATIEPAKKET LIGHT DS 5000 
               

 

   

 

 

 

 

 

 

       CODE 6160:     COMPLEET REGENWATER RECUPERATIEPAKKET FULL OPTION DS 5000 
           

 
     

DS 5000L COMPACT FILTER IT RUSTIGE INLOOP MULTISIFON 

DS 5000L WFF100 
WERVELFIJNFILTER 

RUSTIGE INLOOP MULTISIFON 
BESTURINGSSYSTEEM 

SIGMA 4 BAR 
FIJNE 

AANZUIGFILTER SET 

 VRAAG OOK NAAR ONZE 

INFILTRATIESYSTEMEN



WWW.BOUWMAT.ORG

BOUWMAT

Vrachtgordel
9m trekkr. 5T toe
Max. 5000 Kg
Lengte: 9m
Breedte: 50m

14,45/st
Inc. BTW

A Pro Spray

Geel
Oranje
Rood

5,99/st
Inc. BTW

VRACHTGORDEL

ZANDSCHOP BASIC N°2

A PRO SPRAY

8,15/st
Inc. BTW

 VRAAG OOK NAAR ONZE 

INFILTRATIESYSTEMEN
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MOL

HASSELT

DIEST

MAASEIK

TONGEREN

De beste kwaliteit
De nodige productvoorlichting
Een persoonlijke klanten opvolging
Een vlotte service
Waarborg na levering

Door het samenbrengen van jarenlange 
ervaring kunnen de BOUWMAT-leden de 
bouwer van vandaag een totaalpakket 
aanbieden. Tegelijkertijd bieden ze een 
goede en juiste prijs, in verhouding tot:

 

                                     LEDENLIJSTBOUWMAT


