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1| Beknopte voorstelling Cordeel: facts

 + 75 jaar ervaring;

 100% familiebedrijf;

 350 mln € omzet; 350 mln € omzet;

 + 850 werknemers;

 actief voor privé & overheid;

 ISO 9001 en VCA** gecertificeerd;

 kwaliteit traditie en vakmanschap
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 kwaliteit, traditie en vakmanschap.



1| Beknopte voorstelling Cordeel: diverse business units

 Studie dienst: Design & Build en Calculatie;

 Overheidsopdrachten: klassiek, PPS , DBFM(E);

 Cordeel Finance; Cordeel Finance;

 Productie-afdelingen.
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1| Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten

 Prefab Beton

 Temse 10.000m³/jaar

 Hoeselt 8.000m³/jaar
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1| Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten

 Staal | Productie, behandeling en montage

 Temse 400T/maand
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1| Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten 

 Ijzervlechterij

 Temse 3.000T/jaar

 Hoeselt 2.000T/jaar
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1| Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten

 Schrijnwerkerij

 Esthetische en duurzame afwerking

 Op maat gemaakt
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1| Beknopte voorstelling Cordeel: actief in diverse sectoren

 Gebouwen voor logistiek;

 Kantoorgebouwen;

 Productiefaciliteiten;

 Renovatie;

 Utiliteitsgebouwen; Utiliteitsgebouwen;

 Residentiële gebouwen; 

 Commerciële gebouwen;

 Burgerlijke bouwkunde.
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2| Situatieschets op niveau van de uitvoering

Complexiteit opdracht:

Gebruik van nieuw procedé vs beproefde werkmethodiek (eerste toepassing in België)p p ( p g g )

Bekomen van éénmalige licentie

Impliceert risico’s naar timing, budget, kwaliteit en veiligheid

Vereist specifieke aandachtspunten en maatregelenVereist specifieke aandachtspunten en maatregelen
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3| Uitvoering in the picture: prefab

ijzervlechterij Cordeel:        
aanmaken spinnetjes

Metaalafdeling Cordeel: 
vervaardiging liggers
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Stockage liggers:                                         
‘bij Slimline zijn ze alvast tevreden!’



3| Uitvoering in the picture: werf

Aanlassen wapening Aanbrengen betonkernactivering Betonneren prefabelementen
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2| Uitvoering in the picture: werf

Overzicht werf

13

Staalstructuur



3| Uitvoering in the picture: plaatsing elementen
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3| Uitvoering in the picture: plaatsing elementen

15



3| Uitvoering in the picture: vordering staalstructuur
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3| Uitvoering in the picture: afwerking topvloer

Zwaluwstaartplaten + activatie
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4| Projectspecifieke meerwaarde van de aannemer 

 TIMING

• Optimale werkvoorbereiding (studie-afdeling en uitvoering op elkaar afgestemd);

• Eigen productie-afdelingen (flexibel, gunstige invloed op doorlooptijd);

• Maximale prefabricatie;

• Ruwbouw en technieken lopen parallel ( efficiënte coördinatie);• Ruwbouw en technieken lopen parallel ( efficiënte coördinatie);

• Uitgekiende projectorganisatie: optimale bezettingsgraad;

• Vlotte info-doorstroming.
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4| Projectspecifieke meerwaarde van de aannemer 

 KWALITEIT & VEILIGHEID

• Ruime ervaring;

• Vakkundige medewerkers; ( oplossingsgerichte houding, vb. technische presentatie)

• Projectspecifieke toolboxmeetings;

• KOMO en CE-gecertificeerd;• KOMO en CE-gecertificeerd;

• BAS.

 ‘PARTNERS FOR THE FUTURE’

• Meedenken met de klant;

• Lange termijn relatie.
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5| Site bezoek: veiligheidsbriefing 
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