
Dipl.–Ing. (FH) Frank Dassen, Mitarbeiter der Firma ALTEZ aus Belgien, Ab-
teilung Weinlagerhallenbau, übergibt ein Betonwandmusterstück für Infor-
mationszwecke, an die offi ziellen Beratungsstellen der DLR RheinlandPfalz, 
Neustadt an der Weinstraße, Oppenheim und der Landwirtschaftskammer 
RheinlandPfalz, Abteilung Bau und Technik in Kaiserslautern. Diese Betonwan-
delemente wurden speziell für den Bau von Weinlagerhallen entwickelt und 
sollen eine echte Alternative zum konventionellen Hallenbau darstellen. Ziel ist 
es, den zukünftigen Winzern und Winzerinnen die technischen Möglichkeiten 
des Systemhallenbaus mit all seinen Vorteilen vorzustellen. So könnten bereits 
im Vorfeld wichtige Informationen bei der Planung eines neuen Betriebsgebäu-
des bzw. beim Bau einer neuen Weinlagerhalle mit berücksichtigt werden.
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Overhandiging staal van de ALTEZ be-
tonwand aan de Duitse offi ciële voor-
lichtingsdienst en handelskamers Rhein-
landPfalz—DLR en Kaiserslautern

Onze A-ZES verkoper, Dipl.-Ing. (FH) Frank Dassen heeft monsters 
van de ALTEZ betonwand overhandigd aan de offi ciële adviesafde-
lingen en handelskamers DLR RheinlandPfalz, Neustadt an der Wein-
strasse, Oppenheim en de Kamer voor Landbouw afdeling Bouw & 
Techniek in Kaiserslautern. Dit staal zal als leerstof benut worden ge-
durende de opleiding van toekomstige wijnboeren om de technische 
mogelijkheden van onze systeembouw met al zijn voordelen daaraan 
verbonden te leren kennen. Tevens wordt ons systeem al voorgesteld 
tijdens voorbesprekingen van de bouw en planning van nieuwe pro-
jecten. Onze betonwand werd speciaal ontwikkeld voor wijnloodsen 
en biedt een echt alternatief op de conventionele hallenbouw.

PRESTATIES  ALTEZ / LG - PRODUCTS

Verkoop: goed
Werkvooruitzicht:

- Staal/hout/Alu

- Beton Bree & Meeuwen

- WervenMomenteel is het overal zeer druk

en is het mogelijk dat we hier en

daar niet kunnen volgen om de

montage tijdig te bevoorraden.

De aanlevering van gegevens naar

productie toe blijft achterop lopen

waardoor we toch nog niet overal

vlot kunnen doorwerken

Beste medewerkers,

Dit zal al weer de laatste nieuwsbrief zijn voor het bouwverlof van 2010. Het

jaar lijkt nog maar pas gestart, de echte zomerdagen bleven lange tijd uit en

nu zitten we al volop tegen de zomervakantie aan. Voor de studenten is de

examenrace ingezet. Ook ALTEZ krijgt het zeer druk in de komende weken.

Heel wat verkochte projecten bleven de voorbije maanden steken op vergun-

ningen, weersomstandigheden speelden ons parten en klanten bleven uitzonderlijk lang

wachten om te beslissen. Allemaal zaken die er toe leiden dat we een uitzonderlijk kalm

voorjaar achter ons hebben, zowel in productie als in uitvoering op werven. Gelukkig trok

de verkoop terug aan (we zitten ruim aan het vooropgezet target) wat meteen resulteert

in een opeenstapeling van heel wat projecten die gelijktijdig voorbereid, geproduceerd en

gebouwd moeten worden. Het zal uiteraard nooit gelijkmatig verdeeld zijn, maar dit jaar

wordt toch zeer uitzonderlijk (lees: superdruk). Heel wat bouwbedrijven bevinden zich in

dezelfde situatie wat meteen maakt dat wie een grotere voorbereiding- productie- en uit-

voeringcapaciteit heeft, het verschil kan maken in 2010. In de laatste rechte lijn naar het

bouwverlof zal inzet, verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit de hoofdmoot zijn om onze

afspraken met de (steeds maar meer eisende) klanten te kunnen waarmaken. Kwaliteit

op tijd gemakkelijk gezegd, minder gemakkelijk te realiseren. Alleen een goed samen

werkende ALTEZ ploeg kan dit realiseren.

SUCCES IS CREATED BY PEOPLE. In deze harde en vooral drukke tijd, meer dan ooit

noodzakelijk maar daarvoor is volle medewerking en wederzijds begrip nodig. Af en toe

zal er zeer zeker wat stress met gemoeid zijn. Zal er links of rechts extra “power” ge-

vraagd worden, maar als we er met z’n allen in slagen ons doel te halen, dan maakt

ALTEZ het verschil op de markt. Voor onze klanten de bevestiging van de goede beslis-

sing om hun project aan ALTEZ toe te vertrouwen. Door en voor de ALTEZ medewerkers,

een succesvolle aanpak waardoor we samen verder kunnen werken aan groei en wel-

vaart. Positief voor u, uw familie en ons bedrijf.

Intussen zijn de eerste projecten verkocht voor 2011 en zal de verkoopploeg in de ko-

mende weken via beurzen (o.a. Libramont tijdens het bouwverlof) en opendeurdagen,

verder streven naar de verkoop van kwalitatieve bouwprojecten om de continuïteit in het

werk te garanderen. Ondersteund door een “keiprofessioneel” team dat kwaliteit op tijd

bouwt, is succes verzekerd. Op naar “den congé” en voorbij “den arrivé”, is er tijd voor

een wel verdiende “santé”. Johan Colpaert
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