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Karine De Bie (Alinco)

Van: Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland <pr.aw@voka.be>
Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 13:40
Aan: Karine De Bie (Alinco)
Onderwerp: Achter de schermen bij Deprest

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier! 

    
    

  

UITNODIGING 
 

 

 

  

ACHTER DE 
SCHERMEN BIJ 
DEPREST 
wanneer 
24 februari - 08.00 uur 
locatie 
Deprest, Temse 

 

 

 

Neem een kijkje achter de schermen van Deprest! 
 
Beste ondernemer, 
 
Op 24 februari neemt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland u mee naar 
Deprest NV in Temse. Het Wase bedrijf maakt ketels en drukvaten voor de 
petrochemische-, de voedings- en farmaceutische industrie. Ook chocoladetanks tot 
veertig ton in opbouw zijn vaste kost bij Deprest. 
 
Het bedrijf heeft al een mooie geschiedenis opgebouwd. In 1938 werd ‘Werkhuizen 
Armand Deprest’ opgericht in Bazel-Kruibeke en legt een mooi parcours af tot het in 2008 
wordt overgenomen door Peter Depraetere, eigenaar van Alinco NV. In 2013 ondergaat 
Werkhuizen Armand Desprest NV een transformatie. Het bedrijf verhuist naar een 
nieuwbouw, investeert in nieuwe machines én verandert de naam naar Deprest NV. 
 
Tijdens het bezoek maakt u kennis met een plasmatafel voor platen tot twaalf bij vier 
meter met een maximum dikte van honderd millimeter, een platenwals die platen met een 
maximum dikte van veertig millimeter rolt  en een splinternieuwe laskraan. Het moderne 
machinepark is combineerd met aloude stielkennis, een combinatie die zeker en vast de 
moeite waard is om te bezoeken. 
 
Het aantal plaatsen is beperkt (max. 2 personen per bedrijf), dus schrijf u snel in!  
 
Programma 
8.00 uur 
Onthaal en registratie met koffie, thee en koffiekoeken aangeboden door Deprest 
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8.30 uur 
Presentatie door Peter Depraetere, bestuurder Deprest en Karine De Bie 
 
8.50 uur 
Rondleiding door het bedrijf 
 
9.45 uur 
Netwerkreceptie 
 
10.30 uur 
Voorziene einde 
 
Locatie 
Frank Van Dyckelaan 24 
9140 Temse 
 
Parkeergelegenheid aan het bedrijf zelf. 
  
 

 

MEER INFO? Onze PR-dienst helpt u graag verder: 03 232 22 19 - pr.aw@voka.be 

 

 
Schrijf u online in, dit is uw gebruikersnaam: 13748 en paswoord: zQrvM7iC  
Indien u problemen hebt om in te loggen, gelieve ons te contacteren.  

  

    
    
Deze e-mail werd verstuurd naar karine.de.bie@alinco.be. 
Klik hier om uit te schrijven. 
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