
zelfstandig magazine van UNIZO West-Vlaanderen
driemaandelijkse uitgave / #010 / april · mei · juni 2017

Uzine

INTERVIEW

Peter Vandecaveye  
op zoek naar financiering 
voor zijn online  
tv-kanaal DWIK

DOSSIER 

Wanbetalers 
efficiënt  
aanpakken

“Achter elke hoek,  
nieuwe mogelijkheden” 

Manu Lagast van Derotex



Colofon
Uzine - ledenmagazine van UNIZO West-Vlaanderen  
#010 / verschijnt 4 maal per jaar in februari, mei,  
september, november 

Verantwoordelijke uitgever
Frederik Serruys, directeur UNIZO  
West-Vlaanderen / ’t zand 20, 8000 Brugge
www.unizo.be/westvlaanderen 

Redactie
Verantw. Marketing & Communicatie -  
Audry Sanders, Medewerkers UNIZO vzw  
en UNIZO West-Vlaanderen vzw, Bliksem Schrijfbureau

Vormgeving 
Skinn branding agency - www.skinn.be

Cover Fotografie 
Hannes Verstraete - www.hannesverstraete.com

Drukwerk 
L.capitan - www.lcapitan.be 
 
Contactgegevens & advertentiemogelijkheden 
Uzine / ’t Zand 20, 8000 Brugge 
010 690 100 / Uzine@unizo.be 

©Copyright UNIZO West-Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 

De redactie van Uzine streeft naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid 
van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan 
gesteld worden. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van 
UNIZO vzw, met de bedoeling u onze informatie en publiciteit te sturen en u 
op de hoogte te houden van onze activiteiten. 
U kan uw gegevens inzien en corrigeren, 
overeenkomstig de wet van 8 december 1992 
betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, mits betaling van de wettelijk 
voorziene vergoeding. U kan hiervoor terecht 
bij de administratiedienst van UNIZO, Petra 
Bellemans, Tel: 02 212 25 60.

Controle kan en moet,
maar op een realistische
manier!
Machteloosheid. Dat is het gevoel dat heel veel 
ondernemers hebben als ze een controleur over de vloer 
hebben gekregen. Zij het nu de arbeidsinspectie, de 
belastingen of andere. Steeds keren de verhalen terug 
over intimidatie, onbeschoft optreden en zelfs uitlokking. 
Die leiden allemaal tot frustratie en onbegrip. 

Ondernemers willen duidelijkheid over de regels, 
verwachten dat controleurs meedenken met de 
ondernemers en adviserend optreden in plaats 
van intimiderend. Ze willen daarnaast ook een 
vereenvoudiging van de administratie, rekening houdend 
met de complexiteit of specificiteit van de sector waarin 
ze actief zijn. Dit klinkt logisch, maar nog altijd lijken 
controles er te zijn met het oogmerk om ondernemers te 
‘betrappen’ op slordigheden of onachtzaamheid. En dat 
kan de bedoeling niet zijn. 

Heel wat sectoren moeten bijzonder flexibel kunnen 
werken door de aard van hun activiteit. Maar dan moeten 
medewerkers ook snel en vlot kunnen in- en uitgeschreven 
worden. Meldt een medewerker zich op het laatste 
moment ziek of komt hij of zij helemaal niet opdagen?  
Zoek het maar uit! Zelfstandige ondernemers die hun 
beroep met passie en gedrevenheid startten, raken soms 
echt moedeloos door de administratieve overlast.   

Ik vraag dan ook meer respect, begrip en betrokkenheid 
van de inspecteurs, die finaal ook door belastinggeld 
worden betaald. Controles moeten ertoe leiden dat elke 
ondernemer op dezelfde manier zijn zaak kan runnen. En 
fraudeurs moeten eruit! Daar is iedereen het over eens. 
Maar er mag écht wel eens een mentaliteitswijziging 
komen bij degenen die die controles aansturen en 
uitvoeren. Met puur pestgedrag ten aanzien van 
ondernemers zullen we onze economie in België niet 
versterken. 

Mij lijkt het dat iedereen graag eens op zaterdagavond 
op restaurant gaat en graag zijn ovenverse pistolets bij 
de warme bakker kan halen op zondag. Maar dan moeten 
er wel nog ondernemers én werknemers bereid gevonden 
worden om te werken op momenten dat iedereen anders 
geniet! Laten we daarom met méér realisme de regels 
opstellen én toepassen zodat ook jonge ondernemers 
nog de moed vinden om een zaak uit te bouwen en 
arbeidsplaatsen te creëren! 

Ook geconfronteerd met controles? Laat het ons weten.
frederik.serruys@unizo.be

Frederik Serruys
UNIZO West-Vlaanderen
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UNIZO West-Vlaanderen lanceert West-Vlaamse Starterslijn
UNIZO stelde zijn vernieuwde Startersservice en nieuwe West-Vlaamse Starterslijn voor. 

Iedereen kan er terecht met zijn vragen over het starten met een eigen zaak. UNIZO is 

reeds vele jaren hét aanspreekpunt voor startende ondernemers. We willen de drempel 

nog verlagen en hebben een West-Vlaamse Starterslijn in het leven geroepen. Mensen met 

vragen rond het starten van een zaak, worden zo optimaal geholpen. Op het nummer 010 

690 090 kan men vanaf nu terecht voor alle vragen rond starten in West-Vlaanderen. Met 

begeleidingstrajecten zoals Go4Business, Road to Action & Go for Finance wil UNIZO ook 

de nodige ondersteuning gaan bieden. Een 

sterke Startersservice is de basis om sterke 

ondernemingen te helpen creëren.
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Hannes Dheedene, 
West-Vlaamse Starter van het jaar 

Chocolatier Hannes Dheedene uit Deerlijk werd door UNIZO 

verkozen tot West-Vlaamse Starter van het jaar. De jonge 

vader van een tweeling, startte zijn zaak samen met zijn 

vader Luc Dheedene in 2016. Hannes sprong er volgens de 

jury uit door zijn creativiteit in vorm en smaak. Maar ook het 

verhaal van Hannes en zijn vader kan, naar aanvoelen van 

de jury, een stimulans zijn voor iedereen om de stap naar het 

ondernemerschap te zetten.

Voorkom diefstal van je 
materiaal of machines. Enkele 
eenvoudige maatregelen 
maken al een heel verschil. 

Lees de tips na in de folder die 
je vindt bij de lokale politie of 
de preventiedienst van je stad 
of gemeente.

etalagegeencamionettemaak van je

Hervormde KMO-Portefeuille een schoolvoorbeeld van 
administratieve vereenvoudiging 

Bijna een jaar geleden werd de KMO-Portefeuille grondig herzien. Zowel 

het aantal KMO’s die gebruik maken van de KMO-Portefeuille als de 

steunbedragen groeien sterk sinds de hervorming die op 1 april 2016 is 

ingegaan. In West-Vlaanderen steeg het aantal ingediende dossiers sinds 

de hervorming met 19,72% tot 23.654 tegenover dezelfde periode het jaar 

voordien. De cijfers liggen in het verlengde van het Vlaamse gemiddelde. 
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UNIZO ziet heel wat verzuchtingen opgenomen in zopas door 
ministerraad goedgekeurd reïntegratieplan voor langdurig zieken.
De regering heeft geluisterd naar de voorstellen en verzuchtingen van UNIZO om 

tot een constructieve en werkbare reïntegratie te komen van langdurig zieken. In 

het zopas door de ministerraad goedgekeurde akkoord is duidelijk de gedeelde 

verantwoordelijkheid opgenomen van werkgevers, werknemers én artsen. Het 

uitgangspunt is een positieve benadering, met sancties voor wie écht niet wil 

meewerken. "Dat KMO's tot 50 werknemers in eerste instantie worden vrijgesteld 

van boetes is een goeie zaak", vindt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Dat 

geeft ons de ruimte om samen met deze ondernemers naar goeie oplossingen 

te zoeken voor de reïntegratie van hun langdurig afwezige medewerkers. Een 

oefening die vaak wat moeilijker is in kleine bedrijven, omdat je daar nu eenmaal 

minder rollen en functies hebt om mee te schuiven."

Krapte op de West-Vlaamse 
arbeidsmarkt neemt verder toe.
Eind maart telde West-Vlaanderen 30.101 

niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn 

er 1.208 of 3,9% minder dan vorig jaar. 

Daartegenover staat dat VDAB West-

Vlaanderen de laatste twaalf maanden 

41.835 vacatures ontving.  Dat betekent 

een stijging van 33,5% tegenover het jaar 

voordien. Door de sterke daling van het 

aantal werkzoekenden en de sterke stijging 

van het aantal jobs neemt de krapte op de 

arbeidsmarkt verder toe. West-Vlaanderen 

kent een zeer krappe interne arbeidsmarkt 

met in 2016 gemiddeld 5,5 werkzoekenden 

per openstaande vacature. Dit maakt dat 

werkgevers het vaak moeilijk hebben om 

vacatures in te vullen.

niet-werkende
werkzoekenden

vacatures

maart
2016

maart
2017

maart
2016

maart
2017

-3,9%
+33,5%

werkzoekenden
per openstaande vacature

5,5 



Geef zo weinig mogelijk klantenkrediet 

Laat uw klanten zoveel mogelijk contant betalen. U 

bent dan meteen zeker van uw geld en moet geen 

wanbetalers achterna lopen. Soms kan u niet anders 

dan uitstel van betaling toestaan, bijvoorbeeld wanneer 

iedereen in uw sector het doet. Probeer ook in dat geval 

de betalingstermijnen terug te dringen met kortingen 

voor contante of vroegtijdige betaling. Verleen in elk 

geval nooit méér klantenkrediet dan u aankan. Zelf (te) 

veel moeten gaan lenen omdat uw klanten (te) laat 

betalen, dat is niet gezond. U onderneemt tenslotte niet 

om uw klanten te financieren. Laat dat maar aan de 

banken over.

Factureer onmiddellijk

Wie te lang wacht met het opstellen van facturen, kan 

niet verwachten snel betaald te worden en geeft de indruk 

geld genoeg te hebben. Factureer onmiddellijk bij, of 

Wanbetalers 
efficiënt
aanpakken
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Hoe zorg ik er voor dat mijn klanten (op tijd)
betalen? 
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U hebt er allemaal al mee te maken gehad: Klanten die niet (op tijd) 
betalen. Laattijdige betalingen vormen een groot gevaar voor een 
onderneming. Want geld dat u niet (op tijd) binnenkrijgt, kan u zelf 
ook niet uitgeven. Uw eigen financiële gezondheid en liquiditeit 
komen in het gedrang … Hoog tijd voor een aantal tips voor een 
strikte en krachtige opvolging van uw openstaande vorderingen. 
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meteen na de levering en hou de vervaldata 

systematisch in de gaten. Contacteer uw 

wanbetalers vanaf de eerste dag na het 

verstrijken van de betalingstermijn. Klanten 

hebben snel door bij welke leveranciers 

ze zich wel of geen extra betalingsuitstel 

kunnen veroorloven. Bent u van bij het begin 

heel stipt en streng in het opvolgen van uw 

facturen, dan zal dat heel wat kandidaat-

wanbetalers al bij voorbaat afschrikken. 

Geen tijd om zelf uw facturatie op te volgen? 

Delegeer die belangrijke opdracht dan 

meteen aan iemand die er wél werk kan van 

maken: uw partner, een bediende… Laat de 

facturatie in elk geval niet zomaar liggen. 

Want dan bent u geld aan het verliezen, méér 

dan u wellicht vermoedt.

Praat meteen over uw 

betalingsvoorwaarden

Praat al tijdens het verkoopsgesprek met 

uw klant over de betalingsvoorwaarden en 

-termijnen. Zet ze ook helder en duidelijk 

op uw offerte en factuur. Wanneer en 

hoe moeten uw klanten precies betalen? 

Wat bij eventuele klachten over de 

geleverde producten of diensten? Welke 

verwijlintresten rekent u aan bij laattijdige 

betaling? Welke rechtbank is bevoegd bij 

eventuele geschillen?... Heldere afspraken 

maken goede vrienden. Laat geen ruimte 

voor misverstanden.

Koester een gezonde argwaan

Valt er plots een grote opdracht in uw 

schoot, spring dan niet meteen een gat 

in de lucht, maar temper uw euforie. 

Wees niet naïef en besef dat er eventueel 

oneerlijke praktijken mee gemoeid kunnen 

zijn. Koester gezonde argwaan en licht uw 

klant zo nodig financieel door. Zeker als het 

om nieuwe en grotere klanten gaat, kan u 

dus maar beter inlichtingen inwinnen over 

hun solvabiliteit. Ga bijvoorbeeld te rade bij handelsinformatiebureau als Graydon. 

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst 

met UNIZO kan u er aan gunstvoorwaarden, 

en op basis van het ondernemingsnummer 

het financieel rapport van uw (misschien 

toekomstige) afnemer opvragen (www.unizo.

be/financieelrapport). Daarin leest u het 

wel en wee van de zaakvoerder, de meest 

recente balansen, het al dan niet volgestorte 

eigen vermogen. De banken – en alleen 

zij – kunnen de lijst van particulieren met 

betalingsproblemen raadplegen.

Contant of minstens een voorschot

Deins er niet voor terug onmiddellijk een 

voorschot of contant geld te vragen, zeker als 

u met nieuwe particuliere klanten te maken 

krijgt. Het kán gewoon niet dat iedereen bij u 

op krediet koopt. Want u moet toch zelf ook 

uw producten kopen of bestellen, niet? Als u 

te goedgelovig bent, maken sommige klanten 

daar misbruik van. Bijt van u af, wees een 

beetje assertief zonder arrogant te worden. 

Vraag waar dat nodig is gewoon om contante 

betaling en maak u er niet van af met: “We 

sturen wel een factuur.”

Meer weten? 

Ontdek onze adviespocket ‘wanbetalers efficiënt 

aanpakken’ op www.unizo.be/publicaties voor nog 

meer tips en tricks of neem contact op met de UNIZO 

Ondernemerslijn op 0800 20 750 of ondernemerslijn@

unizo.be. 

  

1

01
02
03
04
05
06
07

Wanbetalersefficiënt
aanpakken
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UNIZO Leiekracht
Vorig jaar werd de fusie van UNIZO Harelbeke en UNIZO Bavikhove-Hulste een feit. Zo bundelen 

een aantal enthousiaste vrijwillige ondernemers hun kracht onder de naam UNIZO Leiekracht, 

die de ondernemers uit stad Harelbeke en deelgemeenten Bavikhove, Hulste en Stasegem moet 

vertegenwoordigen. Voorzitter is Barbara Callewaert, die samen met het kernbestuur die verschillende 

werkgroepen in goede banen leidt. En of de fusie zijn vruchten reeds afwerpt! Zo staat de kalender al tot 

februari 2018 vol. 
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Ben jij een jonge ondernemer? 

Dan weet je vast en zeker dat 

het niet gemakkelijk is om 

gepaste bedrijfshuisvesting 

te vinden. Daarom heeft de 

POM West-Vlaanderen de 

afgelopen jaren een netwerk 

van werkpanden uitgebouwd 

over heel West-Vlaanderen. Op 

17 plaatsen verspreid over de 

provincie kan je je vestigen in de 

beste omstandigheden en aan 

een heel voordelig tarief. 

Jonge ondernemers, tot 

5 jaar actief, kunnen in ‘t 

Werkpand terecht voor een 

werkplek, kantoor of atelier. 

Een stimulerend onderdak dat 

betaalbaar en flexibel is. Een 

plek waar je geconcentreerd kan 

werken met ondersteuning op 

alle vlakken. Zo hoef je niet van 

bij de start te investeren in een 

eigen kantoor of atelier en kan je 

je concentreren op waar je goed 

in bent: je eigen zaak uitbouwen. 

Door het samenbrengen 

van jonge bedrijven zorgt 

de POM West-Vlaanderen 

bovendien voor een symbiose 

van ondernemende mensen, 

elk met eigen ideeën en een 

eigen traject, die elkaar kunnen 

inspireren en versterken.

Prestarters en ondernemers 

tot 2 jaar opgestart, bieden 

we een aantrekkelijk 

kennismakingstarief aan: voor 

een atelier betaal je twee 

maand de helft van de prijs, 

voor een individueel kantoor is 

dit vier maand en voor een plek 

in een landschapskantoor zes 

maand. Registreer je nu op www.

actievoorstarters.be en ontvang 

1.000 gratis huisvestingscredits 

die je kan verzilveren voor dit 

kennismakingstarief in één van 

onze werkpanden. 

Naast deze materiële 

ondersteuning lanceert Actie 

voor Starters samen met zijn 

basispartners (waaronder 

UNIZO) nog heel wat andere 

initiatieven om in te spelen op de 

noden en behoeftes van jonge 

ondernemers. Zo kan je ook 

rekenen op steun in de vorm van 

opleidingen, netwerkmomenten 

en individuele begeleiding bij de 

uitbouw van je eigen zaak. 

‘Actie voor Starters’ is een initiatief 
van de POM West-Vlaanderen 
en Ondernemerscentra West-
Vlaanderen. De Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) West-Vlaanderen voert 
het economische beleid van het 
provinciebestuur uit. Eén van de 
speerpunten van de beleidsnota 
‘West Deal’, geschreven door 
gedeputeerde voor Economie, 
Jean de Bethune, is het bevorderen 
van het startend en groeiend 
ondernemerschap in West-
Vlaanderen.

Ontdek onze 
werkpanden op:
→ www.twerkpand.be 

→ www.actievoorstarters.be

’t Werkpand biedt huisvesting op 
maat van de startende ondernemer

 BART
DESCHEPPER 
ondervoorzitter

 BARBARA
CALLEWAERT 
voorzitter

GREGORY VANHOUCKE
 Webmaster / Co-secretaris

OLIVIER DE BLOCK  
secretaris
JO DEWERCHIN
→ Afwezig

WARD
DEMYTTENAERE 

JOSEPH
VANDERBAUWHEDE 

KATHLEEN
DUCHI 

TONY
HUYSENTRUYT  
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stukje maandloon in te ruilen 

voor een kwalitatieve fiets met 

alles erop en eraan. Gaat het 

dan ook nog eens om bedrijven 

die de gezondheid van hun 

werknemers én het milieu hoog 

in het vaandel dragen, dan vindt 

Fietsleasing gretig afzet, zoals 

Janssen Pharma met de inzet 

van 500 fietsen op een half jaar 

tijd bewijst.”

En wat dan met het nakende 

mobiliteitsbudget? “Ook daar 

staat Fietsleasing voorlopig los 

van”, luidt het bij monde van de 

specialist. “We willen vooral niet 

blijven wachten tot de regering 

het eens wordt over de inhoud 

van het mobiliteitsbudget, maar 

hebben wel een mogelijkheid 

voorzien om Fietsleasing aan 

te passen als dat nodig blijkt. In 

tussentijd zijn wij de enigen die 

een fiets op maat in operationele 

leasing kunnen afleveren. 

Tegelijkertijd garandeert de 

formule 100% aftrekbaarheid 

voor bedrijven en eenmanszaken 

die er een extra troef jegens hun 

personeel mee in huis halen. Een 

heuse win-winsituatie dus, die 

onze accountmanagers graag 

persoonlijk komen toelichten.”

Vliegende start

Dat Kristof Huysecom tevreden 

is met de vliegende start die 

De verschillende fietstypes 

→ Stadsfiets: de kwalitatieve klassieker

→ Vouwfiets: voor de combinatie met auto of trein

→ Koersfiets: voor de sportievelingen

→ Trekking-fiets: met reistassen voor grotere 

verplaatsingen

→ Mountain Bike: voor het zwaardere werk

→ Elektrische fiets: met trapassistentie

→ Bakfiets: om kinderen of goederen mee te 

transporteren

→ Speed-Pedelec: voor snelheden tot 45 km/u (in 

voorbereiding)

Interview

Uzine / interviewUzine / interview

‘Instant  
Happiness’
Na een reeks succesvolle 
pilootprojecten is 
Fietsleasing bij KBC 
Autolease op 1 januari 2017 
officieel gedemarreerd. 
Ondertussen staat de teller 
al op 1000 afgeleverde 
rossen. “En daar gaan er dit 
jaar nog heel wat bijkomen”, 
aldus mede-bezieler Kristof 
Huysecom.

Voor de lancering van 

Fietsleasing is KBC Autolease 

niet over een nacht ijs gegaan. 

“Sterker nog: we zijn er intern al 

drie jaar mee bezig”, bevestigt 

Kristof Huysecom, “We wilden 

absoluut geen eendagsvlieg 

opzetten”, klinkt het, “maar een 

volwaardig product met een 

gezonde business-case”. En dat 

is Fietsleasing ten voeten uit: 

een nieuwe leaseformule die voor 

iedereen toegankelijk is en in ruil 

voor een klein stukje brutoloon 

een fiets in operationele leasing 

voorziet. “We noemen het onze 

instant happiness-formule”, 

zegt Kristof, “aangezien je 

voor pakweg 50 euro bruto 

een fietswaarde van 70 euro 

per maand in de plaats krijgt - 

geniaal toch?”.

Vanaf 30 euro

Een fiets leasen kan al vanaf 30 

euro bruto, wat ongeveer 15 euro 

netto op maandbasis betekent. 

Kristof licht de basisformule 

toe: “Voor dat bedrag krijg je 

een kwalitatieve stadsfiets met 

inbegrip van een verzekering 

voor schade en diefstal, alsook 

een jaarlijks onderhoud en 

pechverhelping door VAB”. 

Andere fietstypes zijn natuurlijk 

ook mogelijk (zie kaderstuk), 

net als de nodige opties en 

accessoires om de tweewieler te 

personaliseren of op specifieke 

behoeftes af te stemmen. 

“Daarom werken we samen 

met echte fietsdealers in heel 

Vlaanderen”, luidt het. “Op die 

manier kunnen we volop inzetten 

op de expertise van dit kanaal, en 

daar is iedereen bij gebaat.”

Geleaset wordt er doorgaans 

op drie jaar, hoewel een termijn 

van vier jaar ook mogelijk is. 

“Alleen niet bij de elektrische 

fietsen”, zegt Kristof, “omdat 

de performantie na drie jaar 

intensief gebruik begint af te 

nemen”. Na de leaseperiode heeft 

de gebruiker de mogelijkheid om 

zijn fiets aan marktwaarde over 

te nemen of voor een nieuwe 

te opteren. In het laatste geval 

wordt het oude ros verkocht 

via de sociale economie, 

waardoor Fietsleasing ook een 

maatschappelijke kantje krijgt. 

Aan de andere kant van het 

spectrum zitten de koers- en 

bakfietsen die in de hogere 

budgetcategorieën vallen. Kristof: 

“Het maximaal te spenderen 

budget bedraagt 150 euro bruto 

per maand, maar daarvoor krijg je 

wel een pracht van een fiets die 

in de winkel tussen de 7000 en de 

8000 euro waard is - afhankelijk 

van het gekozen model, de opties 

en de accessoires.”.

Win-win 

“Met Fietsleasing willen we 

vooral iedereen - of het nu 

arbeiders dan wel bediendes of 

kaderleden zijn - de mogelijkheid 

geven om gezond én makkelijk te 

pendelen”, aldus de projectleider. 

Bovendien kan dat zonder aan 

het budget van de bedrijfswagen 

te raken, vermits Fietsleasing er 

helemaal los van staat. Kristof: 

“Onderzoek heeft uitgewezen 

dat onze klanten liever geen 

autobudget laten vallen, maar 

wel bereid zijn om een klein 

Fietsleasing genomen heeft, 

behoeft dan ook geen uitleg. 

Maar wat als de medebedenker 

even hardop mag dromen? “Dan 

fantaseer ik al eens over een 

online configurator waarin alle 

fietstypes met hun accessoires 

gecombineerd kunnen worden - 

net zoals dat vandaag met onze 

bedrijfswagens het geval is.” Een 

droom die op termijn zeker te 

realiseren valt, aangezien er in de 

35-jarige geschiedenis van KBC 

Autolease nog nooit een andere 

dienst was dat zo netjes op de 

auto’s aansloot als de leasefiets. 

“Kies er eentje die dicht plooit 

en je kan de twee zelfs perfect 

combineren.”

→ www.kbc.be

©
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We are skinn branding agency. We have been 
developing corporate and product brands with our 
clients for more than 10 years now. Brands that live, 
breathe and grow. 

Whether it's a startup, market launch or repositioning, 
we see our creative responsibility in the strategic 
development of simple, intelligent and emotionally 
appealing solutions to complex tasks. 

This is why we currently employ more than 
25 brand specialists in the fi elds of strategy, design, 
consumer experience, architecture, photography, 
content management and digital development.

We are located in the city of Bruges 
so we speak West Flemish too ;)

www.skinn.be

Hello
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Squid® is een nieuwe, gepatenteerde raambekleding, geproduceerd door het 
West-Vlaams familiebedrijf Lampe Textiles, gevestigd in Tielt. Squid is een 
transparante stof die het mogelijk maakt overdag naar buiten te kijken, maar die 
de inkijk naar binnen sterk belemmert.

Centexbel, één van de kenniscentra binnen 

de Fabrieken voor de Toekomst Nieuwe 

Materialen, was de sparringpartner van 

Lampe Textiles voor de technische en 

technologische uitwerking van een nieuw 

businessmodel waarin de Squid® het 

paradepaardje werd. Squid, kan ondertussen 

terecht pronken met de verdiende nominatie 

in de categorie ‘Efficiency’ van de Henri Van 

de Velde Awards 2016. 

Squid brengt zijn product onder meer 

aan de man met een uitgebalanceerde 

webshop. Klanten kunnen hun product op 

maat, in alle kleuren en afmetingen online 

bestellen. Dit bewijst dat ook textiel- en 

kunststofverwerkende bedrijven succesvol 

gebruik kunnen maken van e-commerce. 

Met de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe 

Materialen zet de POM West-Vlaanderen in 

om voor de textiel en kunststofverwerkende 

bedrijven de juiste omgevingsfactoren te 

creëren zodat deze industrie verder kan 

excelleren op een Vlaams en internationaal 

niveau.

SUCCESVOLLE SAMENWERKING 
BIJ DE ONTWIKKELING VAN 
SQUID, MINIMALISTISCHE 
RAAMDECORATIE 

→ www.squid-belgium.be

→ www.centexbel.be

→ www.fabriekenvoordetoekomst.be

“DE SWITCH  
VAN B2B-BEDRIJF  
NAAR EEN APARTE  
DIVISIE MET EEN 
B2C FOCUS WAS DE 
SUCCESVOLLE STAP” 
 - Johan Bonner Director Squid
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Op 1 april 2016 startte Dominique haar eenmanszaak Mien 

Kaba, een leeratelier voor handgemaakte lederen accessoires 

op bestelling. Vanuit het ambachtelijk atelier in Sint-Andries, 

gevestigd in een voormalig oud cafeetje "In de Grote Pint", werkt 

de vroegere architecte aan handgemaakte lederen accessoires, op 

vraag en op maat. Haar focus ligt echter op unieke handtassen. Zo 

kan de klant elke detail van zijn handtas kiezen: model, buitenleer, 

binnenleer, breedte en lengte riem, model en kleur van fournituren 

zoals gespen, stikgaren, randafwerking, …. om zo tot een unieke 

creatie te komen. “Het atelier is een 'open' atelier, iedere passant 

ziet mij aan het werk. Wat is er nu leuker dan eens vrolijk te kunnen 

zwaaien naar een passant die nieuwsgierig naar binnen tuurt om 

te zien wat daar allemaal wordt gemaakt?” vertelt Dominique. 

Recent kreeg Dominqiue ook het Handmade in Belgium-label, het 

authenticiteitslabel van UNIZO.

→ www.mienkaba.be 

Mien Kaba - Sint-Andries (Brugge)

De Gezondheidszorg is in volle evolutie. Nieuwe 

behandelingen, medische hulpmiddelen en digitale 

toepassingen zijn broodnodig. Belgische start-ups 

ontwikkelen knappe innovaties zonder kennis van 

marktmechanismen of marktnoden. De weg vrijmaken 

vanaf het initiële concept tot een succesvolle lancering 

vraagt ruime hands-on ervaring, enthousiasme, 

verbeelding en entrepreneurschap.

De zaakvoerder van Consulting@Imaging, Sylvain 

Cuvelier, heeft als intrapreneur in de voorbije dertig 

jaar heel verschillende innovaties voorbereid en 

gelanceerd. Met de recente ontwikkelingen binnen de 

gezondheidswereld kwam het uitgelezen ogenblik om 

deze uitgebreide ervaring om te bouwen tot een eigen 

consultancy onderneming waar de dromen van start-

ups centraal staan. Mee de schouders steken onder de 

eerste Europese medische app (FibriCheck) of een totaal 

nieuw concept cosmetica gebaseerd op de gunstige 

eigenschappen van olijfolie (Amore Puro) brengen Sylvain 

een enorm goed gevoel. 

Consulting@Imaging – Ieper
Valerie Debaere & Laurence Carton leerden elkaar al zo’n 13 

jaar geleden kennen tijdens hun 3-jarige opleiding boekhouden 

en waren vanaf het eerste moment twee handen op één buik. 

Nochtans kwam het idee voor een eigen zaak pas heel wat 

later. Vorig jaar pas, richtten ze samen BUR.O op. BUR.O biedt 

een oplossing aan ondernemers die hun administratie willen 

uitbesteden, zodat ze zich ten volle kunnen concentreren op hun 

core-business. Reeds vanaf 4 uur per week, kan men beroep doen 

op het team van BUR.O. “Zowel Valerie als ik hadden al heel wat 

ervaring in administratieve ondersteuning. Nu de kinderen wat 

groter zijn, zijn we, gedreven door onze ondernemingszin, tot het 

idee gekomen om ons eigen administratiekantoor op te starten 

onder het motto ‘1+1=3’. We voelden hier dan ook echt een nood 

aan bij heel wat ondernemers.” En de dames bleken de nagel op 

de kop te slaan. “We blijven groeien en zijn opnieuw op zoek naar 

een medewerker om ons team te versterken. Onze sterkte zit er 

volgens mij in dat we steeds op maat werken en altijd meedenken 

in het voordeel van de mensen waarvoor we werken.” Aldus 

Laurence nog. 

→ www.bur-o.be 

BUR.O - Hulste
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Chris Nauwynck

Jurist en zaakvoerder van KMO Overname.

Minister Tommelein heeft de pers gehaald 

met het voorstel om jonge gezinnen toch 

100% van de aankoopprijs van de woning te 

laten financieren. Waar nu de grens op 80% 

ligt.

Eigenlijk is de filosofie die hier aan de 

grondslag ligt vrij legitiem.  De mensen meer 

mogelijkheden geven, zodat de economie kan 

floreren. Meteen ook een opkikker voor de 

bouw- en immosector. 

Ik deel echter ook de bezorgdheid van 

Geert Noels, die vreest dat de prijzen 

omhoog zullen gaan met het risico op een 

vastgoedbubbel. Door het blinde geloof in 

een gestage groei zou de vastgoedmarkt 

kunnen uiteenspatten als een zeepbel, met 

alle gevolgen van dien. Denk maar aan de 

financiële crisis die de wereld op zijn kop 

heeft gezet en mee is ontstaan door een 

crisis op de vastgoedmarkt in de VS. 

En daarbij nog een bedenking: Als je het even 

vertaalt naar de wereld van zelfstandigen en 

kmo’s die vandaag in bepaalde sectoren ook 

moeilijk toegang krijgen tot financiering, zou 

de mogelijkheid tot krediet voor beginnende 

ondernemers te verruimen voor alle sectoren 

een mooi signaal zijn.

Zou dit ook niet heel wat mensen meer 

mogelijkheden geven en er voor zorgen dat 

de economie kan floreren? Iets waar we 

allemaal baat bij hebben, nietwaar?  

→ In deze wisselcolumn snijdt een lid van 

de Raad van Bestuur van UNIZO West-

Vlaanderen telkens een maatschappelijk, 

ondernemend thema aan. In deze editie 

Chris Nauwynck, jurist en zaakvoerder van 

KMO Overname. 

Uzine / adviesvraag

“Krediet voor 
beginnende 
ondernemers 
verruimen om 
de economie te 
laten floreren.” 

Bij aankoop van een bedrijfswagen kunt u maximaal 50% van de BTW in aftrek nemen. 
De niet-aftrekbare BTW mag u in kosten brengen (het percentage berekend volgens de 
voorwaarden voor eenmanszaak of vennootschap). Wat nu met de BTW als u die wagen 
opnieuw verkoopt?

Sinds enkele jaren heeft de fiscus hier zich duidelijk 

over uitgesproken: voor een wagen waarvan u bij 

aankoop maximaal 50% heeft kunnen recupereren, 

moet u bij verkoop slechts BTW aanrekenen op 

50% van de verkoopprijs. Dat geldt zowel in de 

eenmanszaak als in de vennootschap.

Het is belangrijk dat u dit wel degelijk zo factureert: 

21% op de helft van de verkoopprijs (een BTW-voet 

van 10,5% bestaat nu eenmaal niet).

Let op!  

In een aantal gevallen moet u wel degelijk BTW 

aanrekenen over het volledige verkoopbedrag:

• Bij verkoop van een “lichte vracht” waarbij u bij 

aankoop 100% van de BTW in aftrek kon nemen

• Bij verkoop van een wagen die u tweedehands 

aankocht van een particulier (u betaalde geen 

BTW) of onder de margeregeling (BTW was niet 

aftrekbaar)

In bovenstaande gevallen rekent u nog steeds BTW 

op het volledig verkoopbedrag.

Verkoopt u een auto waarvan u de BTW bij de 

aankoop slechts voor maximaal 50% heeft kunnen 

recupereren, dan moet u slechts BTW aanrekenen 

op 50% van de verkoopprijs.

U verkoopt uw bedrijfswagen:  
wat met de btw?

Meer weten? 

Neem contact op met de UNIZO 

ondernemerslijn op het gratis nummer 

0800 20 750 of via ondernemerslijn@

unizo.be
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Op 1 september 2016 drukte Peter Vandecaveye op de liveknop van 
zijn online tv-kanaal DWIK (De Wereld Is Klein) gericht op cultuur, 
toerisme en culinair genot. Daar verschijnen niet enkel interessante 
reportages over actuele evenementen maar ook talkshows met onder 
andere chef kok Roger van Damme, minister van Onderwijs Hilde 
Crevits, filmregisseur Jan Verheyen, … . Maar vooraleer Peter zijn 
project lanceerde moest hij dit zien gefinancierd te krijgen.

“Vooraleer we DWIK lanceerden maakte ik samen 

met een ploeg filmpjes voor onder andere de 

cultuurraad van Beernem, waar ik voorzitter van 

was. Dit was een uit-de-hand-gelopen hobby 

waar ik veel voldoening uit haalde. Op een dag 

vroeg Sabine Goethals van Focus-WTV of mijn 

team en ik een roadmovie wilden maken over een 

theatervoorstelling in Zuid-Afrika. Natuurlijk zeiden 

we volmondig “JA”. Een beslissing die Peter op weg 

zou zetten naar een nieuwe opportuniteit. “Van het 

één kwam het ander en voor dat ik het wist vroeg 

Sabine me of we geen online talkshow konden 

maken.”

Het idee was geboren, nu nog de financiering er 

van. “Makkelijk toch? , dacht ik. Maar het bleek 

toch wat moeilijker dan gedacht. Gelukkig had 

ik al een bedrag bijeen kunnen krijgen dankzij 

mijn communicatiebedrijf ConnectingDots, 

maar dat was lang niet genoeg voor de volledige 

financiering.” Daarvoor stapte Peter eerst naar 

Winwinner, die ondernemingen en investeerders 

Uzine / interview
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Interview

“Het idee was 
geboren, nu nog de 
financiering er van, 
makkelijk toch?”

begeleiden.  “Zij raadden mij aan om het 

begeleidingstraject Go for Finance te volgen bij 

UNIZO.”

“Achteraf gezien ben ik zeer tevreden dat ik de 

beslissing nam om het traject te volgen. Andreas, 

de adviseur van UNIZO, zorgde ervoor dat we 

samen een financieringsmix opstelden. Niet enkel 

één financieringsbron dus, maar een optimale mix 

om op de meest gunstige manier geld op te halen.” 

"Een eerste deel van de financiering droeg ik 

zelf. Verder ging ik een WinWin-lening aan. Dit is 

een lening met iemand uit je omgeving aan een 

voordelig tarief. Daarnaast vroeg ik een lening aan 

bij de bank. Dankzij het sterk financieel plan, dat ik 

samen met Andreas heb opgesteld, stapte de bank 

binnen de twee dagen mee in mijn verhaal.”

“Uiteindelijk raakte het volledige project 

gefinancierd waardoor we vorig jaar eindelijk 

van start konden gaan met DWIK.” En het online 

tv-kanaal blijkt een succes te zijn. “Onze online-

volgers stijgen snel en ook op social media doen we 

het goed. Het loopt echt zoals we gehoopt hadden.” 

Aldus Peter nog.  

→ www.dwik.tv 

→ www.connectingdots.be 

→ www.unizo.be/goforfinance 
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Proficiat Manu Lagast, de kersverse 
West-Vlaamse Jonge Ondernemer 
van het Jaar. Lagast (38) maakte 
van Derotex een wereldspeler in 
de recyclage van jutezakken en 
natuurlijke vezels. Zijn geheim?  
“Durf fouten maken.”

Een jutezak als verpakking voor cacao- 

of koffiebonen? Voor Manu is het 

zoveel meer. Dat toont hij met Derotex. 

Het bedrijf verzamelt jutezakken van 

voedingsmultinationals om ze te 

verwerken tot gerecycleerde vezels, klaar 

voor hergebruik. Bijvoorbeeld voor de 

auto-industrie. Rij je rond in een Duitse 

luxewagen? Dan is de kans groot dat de 

vezels deel uitmaken van je auto. Ook in hst-

spoorbeddingen worden de gerecycleerde 

jutezakken van Derotex gebruikt. Jute is 

overigens niet het enige product waarin het 

Wielsbeekse bedrijf gespecialiseerd is. Ook 

hennep, wol, vlas of sisal, oude matrassen 

en bamboestokken passeren de revue. “Met 

afval kan je alle kanten op”, vertelt Manu, die 

zichtbaar trots is op zijn titel die hij van JCI 

overhandigd kreeg. “Zie ik een opportuniteit, 

dan ga ik ervoor. Zo was ik vorig jaar in 

Valencia. Na een bezoekje aan de haven 

bleef ik met één vraag achter: waarom 

worden oude visnetten niet hergebruikt? 

Enkele maanden later gingen we ermee aan 

de slag.”

 

Opvallende carrièreswitch

Vandaag is Manu ondernemer pur sang. 

Toch kon zijn loopbaan er helemaal anders 

uitzien. Hij studeerde af als jurist, een 

succesvolle carrière als advocaat leek in 

de maak. Maar de ambitieuze Kortrijkzaan 

gooide het over een andere boeg. Eerst 

met de opstart van textielbedrijf Lagaco, 

daarna met Derotex. “Als jurist maakte ik 

het verschil niet. Er waren anderen met een 

pak meer talent. Daarom zocht ik naar een 

nieuwe uitdaging. Die heb ik vandaag met 

Derotex zeker gevonden. Een eigen zaak 

leiden: het is het mooiste dat er is.” Met dat 

enthousiasme en zin voor hard werken, vindt 

hij zichzelf en zijn bedrijf telkens opnieuw 

uit. “Dat is een must als ondernemer. Anders 

kan je niet overleven. Ik merk het elke dag: 

klanten vragen meteen wat er nieuw is. 

Alleen door je constant in vraag te stellen, 

maak je vooruitgang.”

Jongeren inspireren

Manu wil een inspiratiebron zijn voor 

anderen. Dat betekent dat hij ook zijn kennis 

en ervaring deelt. “Ondernemen betekent 

elke dag risico’s nemen. De sleutel tot 

succes? Durven fouten maken. De eerste 

steen leggen is vaak het moeilijkst. Maar 

vind je een product die aansluit bij je klant? 

Dan ligt de weg naar succes helemaal open.”

→ www.derotex.be

→ www.jongeondernemervanhetjaar.be

“Achter elke hoek 
schuilen nieuwe  
mogelijkheden” 

Manu Lagast is 
West-Vlaamse 
Jonge Ondernemer 
van het Jaar

“Je moet je 
telkens opnieuw 
uitvinden.  
Anders kan je  
niet overleven”

Interview
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Ervaren ondernemers die hun 

kennis van zaken delen met net-

opgestarte ondernemers. Dat is het 

succesrecept van Meet & Learn, hier 

in 't Werkpand in Roeselare. 
 - In het kader van Actie voor Starters

09.02.17

13.02.17

Persmoment jobbeurs  

Samen met diverse actoren zette UNIZO West-

Vlaanderen zijn schouders onder de jobbeurs 

in Veurne. Waar bedrijven en kandidaten 

makkelijk met elkaar in contact konden komen. 

23.02.17

02.02.17

Op de nieuwjaarsreceptie van UNIZO West-

Vlaanderen werden de speerpunten voor 2017 

bekend gemaakt. 

Tijdens een boeiende sessie in 

Diksmuide, gaf Lieve Smekens ons 

meer inzicht in het gedrag van 

onze medewerkers om zo tot betere 

resultaten te komen.
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18.04.17

13.03.1708.03.17
Ook Karel Van Eetvelt tekende 

present op de voorstelling van 

het boek "een kwestie van 

ondernemende mensen" van 

Dries Vermeesch.

Aroma Koffie uit Oostende kreeg uit handen van 

Burgemeester Johan Vande Lanotte & voorzitter Stijn 

van den Abbeele het Handmade in Belgium-label. 

Skyline Communications 

zette zijn deuren open voor 

onze West-Vlaamse KMO 

stuurgroep die het voor de 

gelegenheid had over de 

detacheringsproblematieken 

met Europees Parlementslid 

Tom Vandenkendelaere. 

UNIZO Blankenberge 

organiseerde een succesvolle 

speeddate voor ondernemers. 

13.03.17

03.04.17

De markt van Poperinge werd 

dankzij UNIZO Poperinge en het 

stadsbestuur opgevrolijkt door 

enkele gigantische paashazen. 
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RISK Management | Anticipeer op risico's

Als ondernemer moet u elke dag belangrijke beslissingen 

nemen. Daarbij wordt u voortdurend blootgesteld 

aan risico’s. Doet u al aan risk management?

Expert@Board | Topexperts voor uw onderneming

Wist u dat een topexpert inschakelen in uw bedrijf betaalbaar 

is? Schakel Expert@Board in en krijg met de KMO Portefeuille 

tot 40% subsidie voor een expert uit de bedrijfswereld.

In Company opleidingen | De juiste bagage voor ondernemers

Ontdek de praktijkgerichte In Company opleidingen van de Unizo 

Ondernemersacademie, gegeven door ervaren KMO experts.

Subsidiebegeleiding | Haal subsidies binnen voor uw KMO!

Doet u als KMO vandaag al beroep op subsidies? 

Met subsidieadvies helpen wij u bij het identificeren 

van kansrijke subsidiemogelijkheden en het 

opstellen en indienen van subsidieaanvragen. 

KMO adviesraad | Laat u gidsen door ervaring

Geef uw zaak een boost door ervaring in huis te halen. 

Wij helpen u bij het oprichten van een gespecialiseerde 

adviesraad op maat van uw bedrijf.

UNIZO zet zich in voor alle ondernemers, maar wist u dat UNIZO ook 
focust op het ondersteunen van de vele KMO’s in West-Vlaanderen. 
Als KMO wordt men immers met specifieke problematieken 
geconfronteerd. Om snel een oplossing te vinden voor uw probleem, 
ontwikkelde UNIZO de KMO Adviesbox, deze bundelt alle services die 
UNIZO KMO’s aanbiedt. Een greep uit het aanbod:

31

→ Wil je meer weten over deze of de andere mogelijkheden als KMO bij UNIZO?  

www.kmoadviesbox.be of neem contact op met de ondernemerslijn: 0800 20 750 

of ondernemerslijn@unizo.be 
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Heb je zelf nieuws?  
Stuur ons jouw persberichten met foto’s naar uzine@unizo.be

Ondernemersnieuws

Digicreate.be viert 15 jarig  
bestaan met nieuwe kantoren

Digicreate.be, het allround digitaal en grafisch 

bureau, gespecialiseerd in on- en offline 

communicatiestrategieën, bestaat 15 jaar. Het 

bedrijf is in die 15 jaar in alle opzichten enorm 

gegroeid. Ook hun vertrouwde stek in Brugge ruilden 

ze voor grotere kantoorruimtes in Oostkamp. 

“De nieuwe locatie biedt tal van mogelijkheden om 

onze klanten op een nog professionelere manier 

te ontvangen en van dienst te zijn.”, zegt Tom De 

Busscher, General Manager en medeoprichter 

van digicreate.be. “Ook onze medewerkers kregen 

letterlijk en figuurlijk meer ruimte om zich te 

ontplooien. Dit komt de teamspirit en de service 

naar klanten ten goede.”

→ www.digicreate.be

Oostkamp

Camping Veld en Duin viert  
50-jarig jubileum met tentoonstelling

Gestart in 1967 met tentjes in een open weide langs 

de Astridlaan, zorgden stichters Fernand Casier en zijn 

echtgenote Maria Gaudesaboos dat Veld & Duin in de 

loop der jaren evolueerde van een korenveld naar een 

goed uitgeruste camping waarbij continu geïnvesteerd 

en vernieuwd werd. Zoon Stefaan en dochter Els 

die later in de zaak kwamen, zetten die politiek 

onverminderd voort. 

Om het jubileumjaar in de verf te zetten organiseert 

Camping Veld en Duin tal van leuke activiteiten en 

zelfs een heuse tentoonstelling doorheen de camping. 

Die toegankelijk voor zowel trouwe kampeerders als 

mensen uit de regio. Op de speciale jubileumsite vindt 

men alle info terug. 

→ www. jubileum.veldenduin.be 

→ www.veldenduin.be

Bredene

IK WIL NAAR DUBAI.BE

CITY TRIP TRAVEL BVBA 

Frankrijkstraat 161, 7711 Dottenijs
T + 32 (0) 56 505 986 – info@ctt.be – www.ctt.be

vanaf

€ 1995
hotel + 

rechtstreekse 
vluchten

6d

DEZE PRIJS OMVAT

• Rechtstreekse vluchten BRU Zaventem 
- Dubai - BRU Zaventem met Emirates in 
Economy Class incl taxen

• Meet & Greet in Dubai Airport
• Privé transport Dubai Airport - Hotel - Dubai 

Airport
• 3 overnachtingen in Jumeirah Emirates 

Towers***** op basis van kamer met ontbijt
• 2 overnachtingen in Jumeirah Burj Al 

Arab***** op basis van halfpension 
(avondmaal in Bab Al Yam Restaurant)

• Shuttle service naar Dubai Mall en EK 
Towers

• Ongelimiteerde toegang tot aquapark “Wild 
Wadi”

• Ongelimiteerde toegang tot privéstrand 
“Zero Gravity”

D U B A I :  E M I R AT E S  T O W E R S 
&  B U R J  A L  A R A B

MET OVERNACHTING IN HET ICONISCHE BURJ AL ARAB



DI 23.05
WAREGEM

Importeren volgens de 
regels van de kunst

DI 30.05
ROESELARE 

JOBSTAP: 
personeelsbeleid in uw 
KMO

DO 08.06
DUDZELE 

Speeddate voor 
ondernemers

WO 14.06
VEURNE

HR Expertdag

DO 15.06
BRUGGE

Contactdag Duitsland 
en Nederland

DO 29.06
ANZEGEM 

Het Ontbijt met de 
burgemeester

DI 12.09
TORHOUT 

Electric Driving Nights 
- Ontdek wat groen 
rijden nu echt is

Activiteiten 
voor Starters

DI 23.05
BRUGGE 

Startlening+ 
aanvragen?!

DI 23.05
BRUGGE

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DI 30.05
KORTRIJK

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DO 01.06
ROESELARE 

Start-up Talk

DI 13.06
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DI 20.06
KORTRIJK 

Startlening+ 
aanvragen

DO 29.06
ROESELARE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

WO 05.07
OOSTENDE

Meat & learn

DO 13.07
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DO 31.08
ROESELARE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DI 12.09
BRUGGE 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

DI 19.09
BRUGGE 

Startlening+ 
aanvragen?!

DO 28.09
KORTRIJK 

Starten als zelfstandig 
ondernemer 

Events UNIZO West-Vlaanderen
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Uzine / events

CHECK ONZE  
ONLINE KALENDER

www.unizo.be/west-vlaanderen/activiteiten

Uzine

live your 
dream
at Broelkant – Kortrijk

Kortrijksesteenweg 1157

9051 Gent

T +32 (0)9 243 41 40

www.immogra.com
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WWW.GILLEMORE.COM 
#MAGICALGIN


