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btech ondersteunt de bouwmateriaalhandel
Efﬁciënt voorraadbeheer dankzij afnames in kleinere hoeveelheden
De Vlerick Managment
School heeft, in opdracht
van Fema, een studie uitgevoerd naar het stockbeheer bij de bouwmateriaalhandel. Uit de studie
blijkt dat de voorraadkost
t.o.v. de omzet tot 4,5
keer kleiner is wanneer
bouwmateriaalhandels
gebruik maken van een
efficiënter voorraadbeheer.
De bouwmateriaalhandel beschikt doorgaans over een uitgebreide stock;
enerzijds om snel in te spelen op de vraag van hun klanten, anderzijds door
de brede waaier aan producten die aangeboden wordt. Nochtans kunnen
de kosten voor stockage, transport, beheer, beschadiging… al gauw oplopen.
Berekend over alle artikelen in voorraad betekent dit een dood kapitaal dat
bij sommige ondervraagden tot 170% van de bruto-omzet bedroeg.
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btech biedt een oplossing voor de bouwmateriaalhandel dankzij het uitgebreid
gamma kwaliteitsproducten, waarvan afname in kleine hoeveelheden
mogelijk is. Bij btech worden klanten snel beleverd omdat we beschikken
over een grote aanbod stockproducten en een flexibele en logistieke
dienstverlening met eigen btech vrachtwagens. Wanneer de handelaar in
kleinere oplages bestelt bij btech, kan hij zijn voorraadkost beperken, en
toch voldoen aan de vraag van de klant.
btech, uw partner in efficiëntie !
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ACTIE VAN DE MA AND

PRODUCTEN IN DE KIJKER

Actie van de
maand

Nieuw in 2010 in de bouwsector

01/01 - 12/2010 : Derbigum

ACTIE

Derbigum
winkeloplossingen

Derbigum stelt gratis professionele presentatiemodules ter beschikking bij afname
van een geselecteerd assortiment Derbigum
waterdichtingsproducten, lijmen en pasta’s.
Deze actie loopt tot eind 2010.
Voor meer informatie kan u steeds terecht
bij btech en Derbigum medewerkers.

NIE

Datum

Prijswijziging

IKO shingels

01/02/’10

+4%

Rockfon

01/02/’10

+ 2,5 %

Fermacell

01/04/’10

+5%

Tijdelijke btw-verlaging tot 6%
verlengd
Een geregistreerde aannemer kan
tot eind 2010 facturen opmaken aan
6% BTW voor werken waarvoor de
aanvraag van de stedenbouwkundige
bouwvergunning vóór 1 april 2010
ingediend wordt. De verlaging geldt
op een beperkte schijf van facturen
voor een totaalbedrag van maximum
50.000 euro, exclusief BTW.
Strengere EPB-normen vanaf
2010
Ter verbetering van de energieprestaties van woningen, worden de EPBeisen scherper: van E100 naar E80.
Voor alle woningen waarvoor vanaf
januari 2010 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd,
geldt een E-peil kleiner of gelijk aan
E80. Daarnaast wordt vereist dat de
buitenmuren en daken van alle types
gebouwen beter geïsoleerd worden.
Duurzaam bouwen
Energiezuinig en duurzaam bouwen
blijven een belangrijk aandachtspunt
in 2010. Daarbij wordt voornamelijk
gedacht aan passief wonen, compact
en groen bouwen met kwalitatieve en
milieuvriendelijke producten.

UW

Prijswijzigingen
Producten

Wat brengt 2010 voor de bouwsector? btech zet enkele nieuwsberichten
voor u op een rijtje.

btech bouwt…
Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs!
U kan de werken volgen op onze website
www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html

26/01/2010

NIEUWS

PRODUCT VAN DE MA AND

NIEUW

Derbigum Eco Solutions !
Zwart of wit? Het is altijd groen!

NIEUW: FIM FORCE
Rechtstreeks afwerkbare isolatiemortel; de
krachtige 4-in-1 oplossing!
1. kant-en-klaar en rechtstreeks betegelbaar
2. isolerende onderlaag en
dekvloer tegelijk
3. lichte afwerklaag met
een hoge druksterkte
4. kostenbesparend
inhoud
60 ltr/zak

verpakking
40 zak/palet

verbruik
16 zak/m³

Met de producten uit het NT®-gamma introduceert Derbigum een nieuwe
generatie ecologische en duurzame producten en anticipeert daarmee op de
meest strikte Europese richtlijnen.
Dankzij de nieuwe samenstellingen van de producten uit het NT®-gamma, blijft
de invloed van Derbigum op het milieu beperkt:
✓ solventen werden vervangen door plantaardige oliën
✓ vermindering van de CO2-uitstoot
✓ beperkte energie nodig bij de productie van de membranen
✓ minder gebruik van niet-herbruikbare grondstoffen
✓ duurzaamheid

NIEUW

NIEUW: Mooie
plafonds dankzij Lafarge !
De afbouwplaat Lafarge met 4 afgeschuinde
kanten is vanaf nu ook beschikbaar in een
nieuw en handig formaat: 2m60 x 60 cm.
De 4 afgeschuinde kanten laten een perfecte afwerking van de voegen toe. De
Lafarge gipsplaten zijn brandwerend, zorgen
voor een hoge geluidsisolatie en beschikken
over een zeer grote stoot- en drukvastheid.
Meer informatie bij uw vertrouwde btech
contact.

Derbigum Eco Solutions is een uniek gamma van duurzame producten die een
ecologisch (100% recycleerbaar) alternatief bieden voor het platte dak.
DERBIBRITE NT:
witte reﬂecterende bovenlaag. De passieve koeler.
Aanzienlijk lagere CO2- uitstoot
DERBIGUM NT & DERBICOAT NT:
boven- en onderlaag op basis van gerecycleerde
materialen. Zorgt daardoor niet alleen voor een lagere
CO2-uitstoot, maar ook voor een vermindering van
het energieverbruik en een kleinere impact op het
milieu.

Productwijzigingen
Binnen het Rockwool gamma komen er
vanaf 2010 nieuwe lengtes en diktes voor
123 en 118 spijkerflensdeken, Rockfit 431;
434 en Rockflex 214. Voor Isover veranderen de diktes voor IBR bouwdeken, Mupan
Façade, Easypan en Sonepanel. De nieuwe
productpagina’s zijn alvast vanaf deze maand
online beschikbaar op www.btech.be.

DERBIBOND NT:
milieuvriendelijke koudlijm zonder solventen op basis
van plantaardige olie.
NIEUW:
DERBICLEAN NT:
milieuvriendelijk reinigingsproduct voor het verwijderen van bitumineuze vlekken op DERBIBRITE NT
en op applicatiemateriaal.
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DERBIGUM ECO SOLUTIONS : Zwart of wit ? Het is altijd groen !
Derbigum Eco Solutions
is een uniek gamma van
duurzame producten die
een ecologisch
(100% recycleerbaar)
alternatief bieden voor
het platte dak.

Zwart of wit ?

DERBIBRITE NT

DERBIBOND NT

Witte reﬂecterende bovenlaag.
De passieve koeler. Aanzienlijk
lagere CO2- uitstoot.

Milieuvriendelijke koudlijm
zonder solventen op basis van
plantaardige olie.

DERBIGUM NT
& DERBICOAT NT

DERBICLEAN NT

Boven- en onderlaag op basis van
gerecycleerde materialen.
Zorgt daardoor niet alleen voor
een lagere CO2-uitstoot, maar ook
voor een vermindering van het
energieverbruik en een kleinere
impact op het milieu.
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Milieuvriendelijk reinigingsproduct
voor het verwijderen
van bitumineuze vlekken
op Derbibrite NT en op
plaatsingsmateriaal.
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