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Activiteitenverslag 2014

Ondernemingen Jacques Delens SA
Groenkraaglaan 1 
B – 1170 Brussel 
T : +32 (0)2 566 96 00
F : +32 (0)2 566 97 00
ejd@jacquesdelens.be
www.jacquesdelens.be

Agreatie 
- Klasse 8, cat. D. s. cat. D1
- Klasse 8, s. cat. D24
- Klasse 8, cat. E. s. cat. E1
- Klasse 5, cat. G
- Klasse 3, cat. C. s. cat. C1

B.T.W.
BE 0400 471 428

Certificaten :
ISO 9001 (Kwaliteit)
ISO 14001 (Milieu)
VCA (Veiligheid)
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Voorwoord 
van de voorzitter
De balans van 2014 vertoont, ondanks een nog moeilijke economische situatie, een 
constante omzet en een financieel resultaat dat voldoet aan de verwachtingen en gelijk is aan 
de resultaten van voorgaande jaren.

In 2014 was er ook een ommekeer. Er werd immers een nieuw team in het directiecomité 
aangesteld. Ik zou dit team graag persoonlijk willen feliciteren voor het getoonde dynamisme 
in 2014.

In naam van het voltallige personeel wil ik ook graag hulde brengen aan Luc Galand die na 
45 jaar trouwe dienst en een opmerkelijke samenwerking definitief op pensioen is gegaan.

In 2014 besteedde de onderneming nog meer aandacht aan de veiligheid van haar personeel. 
Dit komt tot uiting in een duidelijke daling van het frequentiecijfer en de ernst van de 
ongevallen.

Ik wil alle arbeiders en bedienden van de onderneming, elk in hun domein, graag danken en 
feliciteren voor hun bijdrage tot de succesvolle aanpak van deze permanente uitdaging.

Bedrijfsprofiel
De Ondernemingen Jacques Delens zijn 
met hun activiteiten gestart in 1967 en ma-
ken sinds 1982 deel uit van de BESIX Group.

Ze spelen al meerdere jaren een domine-
rende rol, zowel in het Brusselse gewest, 
zijn invloedzone, als in het Waalse gewest, 
zowel op de overheidsmarkt als op de pri-
vé-markt, voor nieuwbouw of voor reno-
vaties. Ze hebben hun knowhow en hun 
ervaring ook al ruimschoots bewezen voor 
projecten die een ware technische uitdaging 
of een challenge op het gebied van planning 
betekenen. 
Het ligt hen nauw aan het hart om hun naam 
te koppelen aan kwaliteitsprestaties en aan 
een goede band met hun particuliere en in-
stitutionele klanten.

Ze zijn ook actief in de promotionele markt 
en geven de voorkeur aan gebouwen van 
10 tot 30 wooneenheden in een aangename 
omgeving en met een aantrekkelijke archi-
tectuur.
De Ondernemingen Jacques Delens prijzen 
zich gelukkig met de constantheid van hun 
personeelsbestand. Dankzij het dynamis-
me en de gezond ondernemingsgeest van 
hun medewerkers konden ze hun activitei-
ten met succes voortzetten en diversifië-
ren. Zo konden ze onder meer deelnemen 
aan wedstrijdprojecten of aan «Design and 
Build»-projecten, zodat ze architecturale 
rijkdom, innovatie, praktische knowhow, 
performance en respect voor de program-
ma’s konden combineren. 
Ze staan open voor de belangrijke uitda-

gingen waarmee ondernemingen te maken 
krijgen, zowel op het gebied van duurzame 
ontwikkeling als op het vlak van de men-
selijke waarden en streven ernaar om deze 
uitdagingen om te zetten in opportuniteiten 
voor de gewesten waar ze actief zijn. 

De Ondernemingen Jacques Delens 
realiseerden in 2014 een omzet van 
101.732.000 € en haar dochteronderne-
ming Sud-Construct van 10.584.000 €.

De onderneming heeft de wil en de ambi-
tie om de mens centraal te plaatsen in haar 
projecten. De 230 werknemers en arbeiders 
die bij de Ondernemingen Jacques Delens 
en de Sud-Construct werken, zijn de garan-
tie voor haar succes en haar groei.

Marc Joway, Voorzitter
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De samenstelling  
van de Raad van Bestuur
Erevoorzitter M. Jacques Delens

Voorzitter M. Marc Joway

Gedelegeerd  M. Damien Magerat
Bestuurder 

Bestuurders M. Johan Beerlandt
 M. François Malfait 
 M. Michel Moser
 M. Philippe Quoilin

Algemeen Directeur  M. Michel Viroux

Administratief directeur  M. Jonathan Couvreur
en bedrijfsjurist   

Commissaris    Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL 
vertegenwoordigd   
door M. Anton Nuttens

Jacques Delens Marc Joway

Michel Moser

Damien Magerat Johan Beerlandt

François Malfait Philippe Quoilin

Marc Joway, Voorzitter

Michel Viroux Jonathan Couvreur
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Beheerverslag 
van de Raad van Bestuur 
Geachte heren, dames,

We hebben de eer u het rapport voor te leggen 
van onze onderneming voor het jaar 2014 en 
om u voor te stellen de jaarrekening per 31 de-
cember 2014 goed te keuren.

Veiligheid op de bouwplaats
De veiligheid van de werknemers blijft een 
belangrijk doel van de Entreprises Jacques 
Delens. De tendens tot vermindering van de 
percentages, zowel van de frequentie als van 
de ernst der ongevallen is bevestigd, zij het 
in mindere mate dan de vorige jaren. Het fre-
quentiecijfer is van 145,55 naar 14,76 gedaald 
(bij een equivalent aantal ongevallen, namelijk 
5) en het percentage van de ernst is van 0,54 
naar 0,47 gegaan (d.w.z. 160 dagen werkonbe-
kwaamheid in plaats van 175). 
Volgens de analyse hebben de evenementen 
die aanleiding gaven tot het ongeval meestal te 
maken met een fout in het individuele gedrag.
Naast het behoud van de collectieve veilig-
heidsmaatregelen op een maximaal niveau 
zal het actieplan voor de komende jaren erin 
bestaan de veiligheidscultuur te versterken en 
deze op te nemen in onze ondernemingcultuur.

Conjunctuur
Na de inkrimping van de omzet in 2013 hebben 
de Entreprises Jacques Delens in termen van 
productievolume het niveau van 2012 terug-
gevonden. De vertragingen in het nemen van 
beslissingen vanwege de klanten blijven een 
speciaal aandachtpunt. Sommige bouwplaat-
sen halen niet het verwachte maandelijks pro-
ductievolume. 

In 2014 is de netto kasstroom afgenomen, wat, 
naast de uitkering van het dividend, te verkla-
ren is door een toename van de handelsvorde-
ringen (wat toe te schrijven is aan een aantal 
klanten die een vertraging hebben bij de beta-
ling van relatief belangrijke bedragen — zonder 
dat er in dit stadium gevreesd wordt voor een 
risico van wanbetaling), en door een toename 
van de voorraden, wat te maken heeft met een 
groei in de promotie-activiteit.

In dit opzicht wordt de promotie Roosendael 
afgesloten, met per eind 2014 nog 2 te verko-
pen eenheden (in het begin van 2015 werd in-
middels een bijkomende compromis onderte-
kend). De promotie Limal, die in 2013 van start 
ging, eindigt begin dit jaar op bouwplaatsni-
veau. Een van de twee residenties werd opge-
leverd terwijl dit werd opgesteld, en er was een 
hoog tevredenheidspercentage bij de klanten. 
Per 31 december 2014 was er voor 72% van 
de promotie een compromis ondertekend en 
de verkopen volgen elkaar op. In 2014 werd tot 
slot de promotie Chartreux gestart (een terrein 
aangekocht in 2011), waarvan de eerste com-
promissen en opties helemaal aan het eind van 
2014 werd ondertekend en momenteel voor 
45% verkocht is.

Bij Sud Construct is de omzet teruggelopen tot 
10,5 miljoen en zal dus niet in dezelfde mate 
als de voorgaande jaren bijdragen tot het glo-
bale resultaat.

Resultaten
Na de afschrijvingen van 470.722,75 € vertoont 
het nettoresultaat voor 2014 een winstsaldo 
van 3.881.577,20 € tegenover 3.806.778,87 € 
in 2013.

Het eigen vermogen bedraagt, na bestemming 
van het resultaat en afname van de beschik-
bare reserves, 8.771.491,74 €, d.w.z. 18,25 % 
van het balanstotaal.

Omzet
In 2014 bedroeg de omzet van de Entreprises 
Jacques Delens 101,732,228,70 €, tegenover
91.031.955,58 € in 2013.
Deze van Sud Construct bedroeg 
10.584.209 € tegenover 14.981.202,39 € in 
2013.
Dit vertegenwoordigt dus voor de groep Jac-
ques Delens een totaal van 112.316.437,70 €.

Perspectieven
Het orderboekje van de Entreprises Jac-
ques Delens per 31 december 2014 bevatte 
152.466.000 € tegenover 141.162.000 € het 
voorgaande jaar. Momenteel zijn er bestel-
lingen in de eindfase van de onderhandeling, 
zodat het management er vertrouwen in heeft 
dat ze de omzetgroei zal kunnen voortzetten 
en een positief saldo in het orderboekje zal 
behouden. Het orderboekje van Sud Construct 
is op zijn beurt sterk gestegen tot 11.315.000, 
wat te verklaren is door twee grote bestellingen 
in 2014, die goed waren voor 8.000.000 €?
Dit vertegegenwoordigt een orderboekje voor 
de groep Jacques Delens van 163.781.000 €.

Personeelsbeleid
Er waren 20 aanwervingen in 2014, zowel bij 
het administratief als bij het technisch perso-
neel. Bovendien was er een turnover-percenta-
ge van ongeveer 5%.
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Rekening houdend met het globale orderboek-
je, lijkt het conjuncturele risico relatief beperkt. 
De Entreprises Jacques Delens verwachten 
echter een forse verhoging van de omzet. Deze 
groei moet goed beheerd worden, zowel op 
het niveau van de inkadering als op het niveau 
van de fondsen in omloop. 

De onderneming zet haar inspanningen in ter-
men van screening van potentiële klanten voort 
en versterkt het controlemechanisme op de li-
quiditeit van de klanten.

Bovendien zal de onderneming bijzonder alert 
blijven op het beheer van haar cashflow. Er kan 
echter een liquiditeitsrisico schuilen in het be-
heer van de vorderingen (cfr. supra) en in de 
immobilisatie van eigen vermogen voor pro-
motiebehoeften. De liquiditeitsratio van de on-
derneming blijft echter ver boven de 1, terwijl 
de acid test lager is dan 1.

Belangrijke elementen die zich hebben 
voorgedaan na de sluiting van het boekjaar
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorge-
daan na de sluiting die het noodzakelijk zouden 
maken om de cijfers van de jaarrekening aan te 
passen of om een vermelding op te nemen in 
dit rapport.
 
Financiële instrumenten 
De onderneming beheert haar kredietrisico ef-
ficiënt. 
Momenteel gebruikt de onderneming geen 
afgeleide financiële instrumenten en heeft ze 
geen contracten voor financiële dekking.

Onderzoek en ontwikkeling
De Ondernemingen Jacques Delens hebben 
geen activiteit op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling

Winstverdeling
Onze raad stelt voor om het winstsaldo van de 
resultatenrekening als volgt te verdelen.
Winst van het boekjaar 3.405.560,33 €
Overgedragen winst 
van het vorige boekjaar 594.116,78 €
Afname op de beschikbare 
reserves  2.000.000,00 €

Te bestemmen winst  5.999.677,11 €
Divindend  5.500.000,00 €

Over te dragen winst 499.677,11 €

Wij stellen u voor om de jaarrekening van 2014 
goed te keuren, waarvan het balanstotaal 
48.075.581,30 € bedraagt, alsook de winst-
verlening, en om kwijting te verlenen aan de 
beheerders en de commissaris voor hun man-
daten voor het boekjaar 2014.

Statutaire benoemingen
De raad van bestuur beslist om aan de algeme-
ne vergadering voor te stellen om te stemmen 
over de hernieuwing van het beheermandaat 
van Jacques Delens voor een termijn die op 
zijn aanvraag beperkt is beperkt tot een jaar, 
d.w.z. tot na de gewone algemene vergadering 
van 2016.
Op basis van artikel 16 van de statuten van de 
onderneming en de beslissing van de Raad 
van 9 september 2014, beslist de Raad van be-
stuur om aan de algemene vergadering voor te 

stellen te stemmen over de definitieve benoe-
ming van de heer Michel Moser als beheerder 
van de onderneming en om het mandaat van 
de heer Jules Janssen te beëindigen.

Aangezien het mandaat van Commissaris ten 
einde is, beslist de Raad van Bestuur om aan 
de Algemene Vergadering voor te stellen om te 
stemmen over de aanstelling van de burgerlijke 
vennootschap onder coöperatieve vorm met 
beperkte aansprakelijkheid Mazars Réviseurs 
d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te 
1200 Brussel, Marcel Thirylaan, bus 4, HRV 
Brussel, ondernemingnummer 0428.837.889 
(nummer IRE 1100021), voor een periode van 
drie jaar, tot de goedkeuring van de jaarreke-
ning van het jaar 2917. Ze zal hiertoe vertegen-
woordigd worden door de heer Anton Nuttens, 
bedrijfsrevisor.

Bedankingen
De raad van bestuur bedankt nogmaals alle 
personeel van de Ondernemingen Jacques 
Delens en de dochteronderneming Sud-Con-
struct voor hun knowhow die ervoor gezorgd 
heeft dat prachtige projecten konden worden 
gerealiseerd en die in 2014 tot uitstekende re-
sultaten heeft geleid.

Opgesteld te 1170 Brussel, 
op 17 maart 2015

De raad van bestuur
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Balans per 31 december 2014

ACTIVA (in duizend euro) 2014 2013

VASTE ACTIVA 9.403 9.116

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1.507 1.398

 A. Terreinen en gebouwen 201 205

 B. Installaties, machines en uitrusting 584 552

 C. Meubilair en rollend materieel 628 542

 E. Andere materiële activa 94 99

IV. FINANCIEËLE VASTE ACTIVA 7.896 7.718

 A. Verbonden ondernemingen 6.708 6.708

 C. Overige financiële vaste activa 1.188 1.010

VLOTTENDE ACTIVA 38.673 34.363

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 12.841 9.195

 A. Voorraden 10.808 6.299

 B. Bestellingen in uitvoering 2.033 2.896

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 20.261 14.370

 A. Handelsvorderingen 17.117 12.705

 B. Overige vorderingen 3.144 1.665

VIII. GELDBELEGGINGEN 0 5.000

 B. Andere beleggingen 0 5.000

IX. LIQUIDE MIDDELEN 5.474 5.717

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 97 81

TOTAAL DER ACTIVA 48.076 43.479

*Beknopte vorm (in zijn verslag heeft de commissaris een goedgekeurde verklaring zonder voorbehoud afgeleverd)
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Balans per 31 december 2014

PASSIVA (in duizend euro) 2014 2013

EIGEN VERMOGEN 8.772 10.866

I. KAPITAAL 7.500 7.500

 A. Geplaatst kapitaal 7.500 7.500

IV. RESERVES 772 2.772

 A. Wettelijke reserve 750 750

 C. Belastingvrije reserves 22 22

 D. Beschikbare reserves 0 2.000

V. OVERGEDRAGEN WINST 500 594

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 3.801 4.622

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 3.801 4.622

SCHULDEN 35.503 27.991

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 0

 A. Financiële middelen 0

     4. Kredietinstellingen 0

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 35.320 27.905

 A. Schulden over meer dan één jaar vervallend binnen het jaar 0 0

 C. Handelsschulden 20.886 14.830

 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering 5.809 6.348

 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.644 2.453

 F. Overige schulden 5.981 4.274

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 183 86

TOTAAL DER PASSIVA 48.076 43.479
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Resultatenrekening per 31 december 2014

RESULTATENREKENING (in duizend euro) 2014 2013

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 101.732 91.032

 A. Omzet 97.095 97.759

 B. Wijziging in de bestellingen in uitvoering 3.572 -8.163

 D. Andere bedrijfsopbrengsten 1.065 1.436

II. BEDRIJFSKOSTEN -97.850 -87.225

 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 78.041 68.997

 B. Diensten en diverse goederen 5.387 5.396

 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.446 13.142

 D.  Afschrijvingen, waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa 

471 458

 E.  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorde-
ringen Waardeverbindingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen

-36 74

 F. Voorzieningen voor risico’s en kosten -821 -1.176

 G. Andere bedrijfskosten 362 334

III. BEDRIJFSWINST 3.882 3.807

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 1.294 1.092

V. FINANCIËLE KOSTEN -260 -349

VI. WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN 4.916 4.550

VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 7 0

IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 4.909 4.550

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT -1.503 -1.483

XI. WINST VAN HET BOEKJAAR 3.406 3.067

XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 3.406 3.067
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Resultatenrekening per 31 december 2014

RESULTAATVERWERKING (in duizend euro) 2014 2013

A. Te bestemmen winstsaldo 4.000 4.095

 A.1. Te bestemmen winst van het boekjaar 3.406 3.067

 A.2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 594 1.028

C. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 2.000 0

 C.1. Aan de reserves 2.000 0

D. Over te dragen resultaat 500 594

F. Uit te keren winst -5.500 -3.500

 1. Vergoeding van het kapitaal 5.500 3.500
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Verwezenlijkingen 2014



Privéklant

Bouw van een kantoorgebouw 
met 5 ondergrondse en 7 
bovengrondse verdiepingen te 
Brussel

Bouwmeester: Privéklant 
Architect: ELD Partnership
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Chartreux-Boulet

Bouw van een woon- en dienstengebouw 
bestaande uit 24 appartementen, 2 winkels en 
parkings te Brussel

Bouwmeester: Ondernemingen Jacques Delens
Architect: Atelier Quatr’a
Stabiliteit: Studiebureau Franz Dupont
Speciale technieken:  Ondernemingen Jacques 

Delens
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Kleuterschool  «Arbre Ballon»

Bouw van een kleuterschool te Brussel

Bouwmeester: Gemeente Jette
Architect: LD2 Architectuur
Stabiliteit: VK Engineering
Speciale technieken: GTD Engineering

Slachthuis van/te Anderlecht

Bouw van een voedingshal met restaurant te Brussel

Bouwmeester: Slachthuis 
Architect: ORG (Organization for Permanent Modernity)
Stabiliteit: VK Engineering
Speciale technieken: VK Engineering 
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Florence-Louise

Omvorming van een kantoor- en appartementsgebouw te Brussel 

Bouwmeester: Thon Belgium
Projectbeheerder: Real Estate Management
Architect: Altiplan Architecten 
Stabiliteit: TPF Engineering
Speciale technieken: Ondernemingen Jacques Delens
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HOPPA

Bouw van een bezigheidscentrum voor polygehandicapte volwassenen te Brussel

Bouwmeester: H.O.P.P.A. 
Architect: Architectenatelier ADV
Stabiliteit: François Delvaux
Speciale technieken:  G.E.I. Burgerlijke 

bouwkunde

Metrostation Ceria

Bouw van een toegangspaviljoen tot het metrostation te 
Brussel

Bouwmeester: Brussel Mobiliteit
Architect: GS3
Stabiliteit: Bagon
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Kinderdagverblijf Hectolitre

Bouw van een passief kinderdagverblijf te Brussel

Bouwmeester: Stad Brussel
Architect: R2D2 Architectuur
Stabiliteit: Ney & Partners
Speciale technieken: Matrix 
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Linklaters

Afwerking en speciale technieken van een 
kantoorgebouw te Brussel

Bouwmeester: Linklaters
Projectbeheerder: AOS Belgium
Architect: ELD Partnership
Speciale technieken: JCD Engineering
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Residentie Sancerre & Nuits Saint Georges

Bouw van een wooncomplex te Limal 

Bouwmeester: Ondernemingen Jacques Delens
Architect: Architectenbureau JMS
Stabiliteit: VK Engineering
Speciale technieken: Ondernemingen Jacques Delens
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Hotel van het Museum van Waterloo

Renovatie van twee restaurants op de site van de Leeuw van Waterloo 
te Eigenbrakel

Bouwmeester: Intercommunale Slag om Waterloo 1815 bvba
Raadsman van de bouwmeester:  Algemeen commissariaat voor Toerisme
Architect: B.E.A.I.
Stabiliteit: TECHNUM (Tractebel Engineering SA)
Speciale technieken: TECHNUM (Tractebel Engineering SA)
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Trebel

Omvorming van een kantoorgebouw te Brussel

Bouwmeester: Atenor Groep
Architect: Jaspers, Eyers & Partners
Stabiliteit: Studiebureau Pirnay
Speciale technieken: TPF Engineering
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Valida

Renovatie van het Hospitaalcentrum Valida te 
Brussel

Bouwmeester: Hospitaalcentrum Valida 
Architect: Architectenbureau Emile Verhaegen
Stabiliteit: Steelco
Speciale technieken: Marcq & Roba

Gray – Couronne

Bouw van een rusthuis te Brussel

Bouwmeester: Manujacq 
Architect: PMO Architectuur
Stabiliteit: Soliprom
Speciale technieken: G.E.I. Speciale technieken
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Val des Roses

Bouw van een rust- en verzorgingstehuis te 
Brussel

Bouwmeester: OCMW van Vorst 
Architect: Archigraph
Stabiliteit: Verdeyen & Moenaert
Speciale technieken: Ellyps
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Activiteitenverslag 2014
Sud Construct is een dynamische en 
innovatieve onderneming die actief is in 
de sector van de bouw, de renovatie en 
verbouwingen. Ze draagt actief bij tot de 
economische, sociale en milieugebonden 
ontwikkeling van onze onderneming.

Ondanks de verwoede concurrentie 
op de markt heeft Sud Construct haar 
doelstellingen voor 2014 bereikt en is 
gereed om de toekomst krachtig en 
professioneel bewust tegemoet te gaan.

Gesterkt door een al goed gevuld 
orderboekje moeten we doorlopend 
nadenken en ons aanpassen aan de 
toekomst. Onze strategie zal zich dus op 
de volgende assen ontwikkelen:

•	  Onderzoek van de werven voor bouw-
, renovatie en verbouwingswerken met 
technische moeilijkheden of «strakke» 
planningen. Hier biedt onze knowhow 
en ons lidmaatschap van de groep een 
reëel voordeel.

•	 	Ontwikkeling van ons relationele 
netwerk dat de kwaliteiten en 
de professionele aanpak van de 
onderneming niet langer hoeft te 
bewijzen, maar slechts in stand hoeft te 
houden.

•	  Versterking van onze aanwezigheid 
in residentiële domeinen en de 
ziekenhuissector, waar onze ervaring 
van meer dan 10 jaar een onmisbaar 
voordeel is.

De vorige jaren herinneren ons er 
doorlopend aan dat we nooit mogen 
rusten op wat we al verworven hebben, of 
op onze zekerheden, maar dat we steeds 
uiterst attent moeten zijn, zowel om 
onze klanten en medewerkers tevreden 
te stellen als bij het administratieve en 
financiële beheer van onze bouwplaatsen.

Meer dan ooit is het delen van kennis, 
ervaring, successen, goede «adressen», 
tips ... tussen alle leden van de groep 
fundamenteel om onze productiviteit op te 
drijven. Het is dus belangrijk dat iedereen 
samenwerkt 

Laat ons «slim» zijn!

Dank aan al onze medewerkers voor de 
energie die ze voortdurend besteden om 
van Sud Construct een toekomstgerichte 
onderneming te maken! 

Patrice Van de Velde, Algemeen Directeur
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Dethioux 

Verbouwing en uitbreiding van een woning

Bouwheer : Copropriété Dethioux
Architect : Roose & Partners Architects
Stabiliteit : Stabili.D s.p.r.l.

MAD 

Verbouwing van een industrieel gebouw in 
een modecentrum en huisvesting

Bouwheer : Régie Foncière
Architect uitvoering :  Bureau Bouwtechniek
Architect  :  V+Multiprofessionelle 

d’Architectes
Stabiliteit : Bureau d’Etudes Greisch s.a.
Ingenieur Technieken. : Spéc. Ecorce s.p.r.l.
Coördinatie veiligheid : Securisan s.p.r.l.

  +17,32m

CB

17.11.2014

ALBERT GIRAUD 7-9  SCHAARBEEK 1030

RUE JEAN D ARDENNESTRAAT 14     BRUXELLES  1050  BRUSSEL 
roose  & partners I architects

TEL 02/ 514 17 43    FAX 02/ 514 08 56    E-MAIL archi@roose.be
LEDEBAAN 238   AALST 9300  
pascal françois architects

TEL 053/ 77 66 98    E-MAIL pascal@pascalfrancois.be

Ech/ Sch. : 1/50
10 - FACADE PRINCIPALE 620-EXE-10-A
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Codiec

Inrichting van burelen 

Bouwheer : Codiec a.s.b.l.
Architect : Galand Atelier d’Architecture
Coordinatie veiligheid : Securisan s.p.r.l.
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Privaat

Herinrichting van een gebouw met 
6 appartementen

Bouwheer : Privé
Architect : Atelier Quatr’a
Project Manager :  Real Estate 

Management

Sibelga

Renovatie gebouw D - inkomsas

Bouwheer : Sibelga scrl
Architect : Archi_PJ s.c.p.r.l.
Stabiliteit : JZH & Partners s.c.r.l.
Coordinatie veiligheid : JZH & Partners s.c.r.l.
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M²C Real Estate

Oprichten van en appartementsgebouw

Bouwheer : M²C Real Estate
Architect : Atelier Quatr’a
Stabiliteit : TPF-Engineering s.a.

B.S.C.

Bouw van een eengezinswoning - ruwbouw

Bouwheer : Banyan Stratety Consulting s.a.
Architect : B.A.M.C. sprl
Stabiliteit : Balt Building Engineering
Coördinatie veiligheid : Demilecamps Pascal sprl
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Wilyer

Verbouwing van een carrosseriebedrijf in 81 
studentenlogies

Bouwheer : Wilyer n.v.
Project Manager : Gesti Conseil Immobilier
Architect : Map Architecture
Stabiliteit : MC Carré
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