
Nieuwsbrief PREDALCO 

februari 2022 

  

  

  

Nominatie Trends Gazellen - QR codes hijsbanden - Project in de kijker: Baceroth 
  

 

 

Nominatie Trends Gazellen 2022 

Maar wat is dat eigenlijk zo'n Trends Gazelle? 

Om te beginnen wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de toegevoegde waarde. Zo ontstaan 
er 3 categorieën van bedrijven: 

• kleine bedrijven (toegevoegde waarde < € 1 miljoen) 

• middelgrote bedrijven (€ 1 miljoen < toegevoegde waarde < € 5 miljoen) 

• grote bedrijven (€ 5 miljoen < toegevoegde waarde) 

Om vervolgens een bedrijf tot Trends Gazelle te kunnen nomineren in één van bovenstaande 
categorieën moet zij minstens 10 arbeidsplaatsen gecreëerd hebben sinds haar oprichting en 
wordt er getoetst of het bedrijf voldoende operationele onafhankelijk aan de dag kan leggen. 

 

 

 

Indien aan deze noodzakelijke voorwaarden voldaan is, wordt er een ranking gemaakt op basis 
van de groeigegevens van de voorbije vijf boekjaren in drie criteria: 

• groei in toegevoegde waarde 

• groei in personeel 

• groei in cashflow 

Zowel de evolutie van de absolute als de procentuele cijfers wordt onderzocht.  
Uiteindelijk mag het bedrijf dat het hoogst in de ranking voorkomt zich Trends Gazellen 
Ambassadeur noemen. Welk bedrijf zich dit jaar deze titel mag geven wordt voor Oost-
Vlaanderen bekend gemaakt op 30 maart 2022. 
Voor meer informatie: neem zeker eens een kijkje op de website! 

   

https://trendsgazellen.be/


QR-codes op onze gecertificeerde hijsbanden 

De manipulatie van onze geprefabriceerde balken, kolommen en wapeningskorven dient te 
gebeuren door middel van hijsbanden. Echter, het gebruik hiervan is niet altijd even duidelijk. 
Daarom hebben we een QR code ontworpen die verwijst naar het fabrikantencertificaat en de 
gebruikshandleiding. 

Op het etiket van de hijsbanden werden al verschillende technische kenmerken en keuringsmerken 
vermeld. Nu  zijn daar de belastingsmogelijkheden, de datum van het eerste gebruik en de QR code 
aan toegevoegd. 

  

Door het scannen van de QR code zijn het fabrikantencertificaat en de handleiding onmiddellijk 
beschikbaar. Op het fabrikantencertificaat staan nog meer gedetailleerde technische kenmerken. 
De gebruikshandleiding geeft dan weer een duidelijk beeld van hoe de hijsbanden in praktijk 
correct gebruikt moeten worden. Ook op vlak van veiligheid geeft deze de risico's aan waar rekening 
mee gehouden moet worden tijdens het gebruik ervan. 

  

Kortom: dankzij deze QR code kan iedereen vlot en veilig gebruik maken van onze hijsbanden! 

Benieuwd naar bovengenoemde documenten? Klik hier! 
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https://svx.nu/9187b548f7df


Project in de kijker: Baceroth 

Af en toe zetten we een project in de kijker waarbij gebruik gemaakt werd van onze producten. 
Deze maand geven we die eer graag aan "Baceroth", een project van Het Landgoed Development, 
uitgevoerd door algemene bouwonderneming MD Bouw. 

   

Dit moderne complex is gelegen in het centrum van Baasrode en zal bestaan uit 24 appartementen 
afgewerkt in hedendaagse stijl. Ook zullen er  ondergrondse parkeerplaatsen zijn en worden 
er  enkele kelders voorzien als optie bij de appartementen. 

       

 

Predalco mag de volledige productie van predallen voor zijn rekening nemen, in totaal ongeveer 
een 3160 m². Momenteel zijn zowel het afdek van de ondergrondse garages als het afdek van het 
gelijkvloers reeds geplaatst, hetgeen overeenkomt met zo'n 1750 m² predallen. Alleen hiervoor was 
wel 100 m³ beton nodig en bijna 20 ton staal! 

 

Ook de prefabbalken en -kolommen mochten door Predalco voorzien worden, in totaal goed voor 
nog eens 12 m³ beton en meer dan 30 ton staal. 

  

Benieuwd naar het gebruik van onze producten op deze werf? Klik hier! 
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https://www.predalco.be/fotoalbums/


Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan! 

Nieuwsbrief gemist? U kan ze hier terugvinden. 

  

Wil je graag zien waar wij dag in dag uit mee bezig zijn? 

Volg dan onze sociale mediakanalen! 

   

 

Of neem een kijkje op onze website! 

 

 

 

https://www.predalco.be/contact/
https://www.predalco.be/nieuwsbrieven/
https://www.predalco.be/
https://www.facebook.com/Predalco/
https://www.instagram.com/predalco_bvba
https://www.linkedin.com/company/predalco-bvba

