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B E D R I J F S P R O F I E L

Op zoek naar een expert
op het vlak van allerhande
funderingswerken?
Familiebedrijf Dupont nv
uit Hasselt is een klinkende
naam in de sector. Niet
alleen door de jarenlange
ervaring maar ook door
de flexibiliteit en secuur
uitgevoerde werken.

Hubert Dupont richtte in
1960 Dupont nv op, een zaak
gespecialiseerd in grond- en
afbraakwerken. Zijn zonen
namen de vennootschap
over. In de jaren negentig
verlegde Guido Dupont de
focus naar funderingswerken.
Door de jaren heen bouwde
hij het familiebedrijf uit tot
een volwaardige speler op
de markt van funderings- en
beschoeiingstechnieken.
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Timo Dupont, intussen al de
derde generatie, staat sinds
2016 aan het roer van het familiebedrijf. “We bieden een
totaalpakket aan voor de funderingsmarkt. Van putfunderingen, grindkernen, dubbel
grondverdringende schroefpalen en verbuisde boorpalen tot
micro-, vibro- en kokerpalen.
En wat de beschoeiingswerken
betreft, kun je bij ons terecht
voor onderschoeiing, berlinerwanden, secanspalenwanden en damwanden. Je mag
gerust stellen dat we voor elk
project een oplossing bieden.
Dat levert ons uiteenlopende
projecten op in heel België.”

Modern machinepark
Dupont nv vertolkt een pioniersrol op het vlak van gps-gestuurde funderingswerken in
België. “We willen onze klanten
de allerbeste service bieden.
Daarom zijn we ook één van de
allereersten die geïnvesteerd
hebben in deze geavanceerde
technologie. Daar plukken
we nu alle dagen de vruchten
van”, gaat Timo Dupont verder.
“Dankzij onze gps-gestuurde
Bauer BG28H en Bauer BG24H
werken we tot op de millimeter nauwkeurig. Dat zorgt
voor efficiëntie- en tijdswinst.
We herleiden de foutenmarge
nagenoeg tot nul. Voor de aannemer en bouwheer zorgt dat
voor snellere doorlooptijden.”

is dat we het transport volledig in eigen beheer hebben.
Zo schakelen we veel vlugger. Die troeven zorgen voor
vaste en tevreden klanten.”

Volledige rebranding
Wie weldra één van de voertuigen van Dupont nv ziet, zal
meteen het nieuwe logo merken. “We hebben de volledige
huisstijl aangepakt”, legt Timo
Dupont uit. “Naast het frisse
logo en de uniforme huisstijl
volgt er weldra ook een gloednieuwe website. En we gaan
fors inzetten op sociale media
om de naamsbekendheid een
boost te geven.”���������������

Recurrente klanten
Het high-end machinepark en
de jarenlange ervaring maakt
dat deze VCA-gecertificeerde
klasse 4-aannemer gekend is
in de sector. “We werken intussen voor zowel kleine als grote
aannemers”, verduidelijkt Timo
Dupont. “Zij doen graag een
beroep op onze eigen studiedienst. Die laat immers toe
om mee te zoeken naar alternatieve, budgetvriendelijkere
oplossingen. Nog een pluspunt
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