Paalfunderingen
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Uitgebreid aanbod

TOTAALPAKKET VAN FUNDERINGSEN BESCHOEIINGSTECHNIEKEN
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Kwaliteit aan een
aanvaardbare prijs
Dupont n.v. kan rekenen op
een 20-tal ervaren en goed
opgeleide medewerkers. “Onze
leuze blijft ten dienste staan
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De markvraag zette de onderneming aan om blijvend te
investeren. Op die manier
werd de slagkracht steeds verder uitgebreid. Timo Dupont:
“Wij hebben nu een volledig aanbod funderings- en
beschoeiingstechnieken in
huis. Funderingstechnieken
betreffen paalfunderingen,
grindkernen, putfunderingen,
micropalen en kellyboringen. Beschoeiingstechnieken
betreffen berlinerwanden,
secanspalenwanden, onderschoeiingen en groutankers.”
Dupont n.v. is houder van een
milieuvergunning Klasse 1
en van het VCA*-certificaat.

Hilda, Guido
& Timo Dupont

Sinds 2016 is de derde generatie aan zet bij Dupont n.v. uit
Hasselt. Dankzij gerichte investeringen kunnen klanten
kiezen uit een ruim pallet aan funderingstechnieken.
Met het aantreden van zaakvoerder Timo Dupont
werd de continuïteit van het familiebedrijf verzekerd,
dit alles onder het toezicht en de supervisie van
oprichter Guido Dupont. De firma is klaar voor de
uitdagingen van het heden en de toekomst.

Milieu en veiligheid staan hoog
in het vaandel bij Dupont. Alle
boormachines zijn uitgerust
met een motor type Euro 4 of
5 wat garant staat voor zuinige motors met een beperkte
uitlaat. Alle boormachines
maken bovendien gebruik van
synthetische hydro-olie van
het merk Panolin, die 100%
biologisch afbreekbaar is.

aan onze opdrachtgevers. Sporadisch voeren we opdrachten
rechtstreeks uit maar meestal
werken we in onderaanneming
voor middelgrote bouwbedrijven. We zijn vooral actief
in Limburg, Antwerpen en
Vlaams-Brabant. Daarnaast
hebben wij ook een aantal
Nederlandse klanten. Ons doel
is om opdrachten op een kwalitatieve manier uit te voeren
aan een aanvaardbare prijs”,
besluit Timo Dupont.���������
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In 2006 besliste de firma
Dupont om te investeren
in paalfunderingen. Het
bleek een juiste zet want
de omzet steeg fors. De crisis in 2008 zette dan wel een
rem op de verdere groei,
toch werd in die periode ook
de beslissing genomen om
een universele paalboormachine aan te kopen.

Milieu en veiligheid

sector — bouw

sector — bouw

funderingstechnieken.
Door het vertrouwen van
diverse partners werden er
mooie hoogtechnologische
producten afgeleverd.”

Grootvader Dupont zaliger startte na WOII met een
bescheiden onderneming
samen met zijn drie zonen en
ze richtten zich op afbraakwerken voor derden. Eind
jaren tachtig ging zoon Guido
zijn eigen weg en begon een
bedrijf in afbraak- en graafwerken voor kelders en funderingen. Timo Dupont: “In 2004
werd met bescheiden middelen een doorstart gemaakt
met als doel een plaats te
heroveren in het segment

Versterken
concurrentiekracht
Timo Dupont legt eigen accenten met vernieuwende ideeën
en benaderingen. “Ik tracht het
rendement in de breedste zin
van het woord te verbeteren. In
die optiek investeerden wij in
het segment vervoer en mobiliteit door de aankoop van twee
zwaardere opleggers van het
merk Faymonville. Door een
aantal transporten in eigen
handen te nemen versterken
wij onze concurrentiepositie en flexibiliteit. We kunnen
hierdoor een betere regie voeren over de planning en de uitvoering van de verplaatsingen.”
De zaakvoerder benadrukt dat
Dupont n.v. een gezond bedrijf
is, investeringen worden verwezenlijkt met een minimum
van 40 % eigen middelen.
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