
Onze zaakvoerder ?

Graag stellen we u de zaakvoerder voor van TRACS-BV en OVERMAT Belgium. 
Dirk Dergent is een 53 jarige ondernemer woonachtig te Wuustwezel. Hij is
gehuwd met Monja en pluspapa van Yoran en Yannik. Van opleiding is Dirk
automekanieker, lasser-monteur – fotolasser en diagnose expert IVECO/KIA. Na een
korte periode als taxichauffeur is hij aan de slag gegaan als hersteller van
chapemachines, ondertussen heeft hij hier meer dan 20 jaar ervaring in en
is daardoor een specialist in zijn vak, geen enkel probleem is  voor hem onoplosbaar.
Vanuit deze interesse is 11 jaar geleden TRACS-BVBA ontstaan
waarvan Dirk de zaakvoerder is. Momenteel is het bedrijf in volle groei en geeft
TRACS-BV  in Herentals en Eppegem een tewerkstelling aan 8 mensen. Maar dit was
voor Dirk niet voldoende, de interesse in de nieuwe technologieën bleef maar groeien en
er kwamen alsmaar meer contacten met het Italiaanse Overmat. Dirk mag  met trots
zeggen dat hij ook aan het roer staat van OVERMAT Belgium, welke gevestigd is in
Eppegem.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar www.tracs-bvba.be en
www.overmat.be
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Sinds kort zijn wij ook importeur geworden van kleine 1m3
menginstallaties voor EPS-isolatiemortel of andere vloeibare species

te mengen en te verpompen.
Deze eenvoudige compacte mengers zijn voorzien van een 1m3 grote

mengbak met elektrisch aangedreven menger en wormpomp.
Gebruiks-en budgetvriendelijke installatie voor starters of voor de

kleinere werkopdrachten, machine kan perfect op een aanhangwagen
geplaatst worden waardoor ook het transport eenvoudig kan

verlopen.
Voor meer info contacteer ons op 014/72.57.02 of 

info@tracs-bvba.be
Kijk naar een demofilmpje op www.tracs-bvba.be



 U ziet hiernaast al een eerste beeld van onze
shop in het TRACS filiaal te Eppegem.
Weldra is dit project afgerond en kan u voor
al uw chapematerialen en onderdelen ook
daar terecht. Onze shopverantwoordelijke
Benjamin zal u met plezier verder helpen.

Om jullie nog beter van dienst te zijn staat
onze spik-splinter nieuwe servicewagen nu
klaar om onze klanten ook in de grootsteden
te bedienen en te helpen bij eventuele pannes.
TRACS BV steeds tot jullie dienst. 😎
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TRACS BV

Toekomstlaan 15

2200 Herentals

+32 (0)14 72 57 02

info@tracs-bvba.be

www.tracs-bvba.be

page 4

Copyright ©  Tracs BV, All rights reserved.

Als  Tracs BV staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens die gedeeltelijk betrekking hebben op

persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens veilig zijn bij ons. 

Via https://www.tracs-bvba.be/privacy-cookies/  kan u ons privacy beleid raadplegen.

Wij sturen u als klant af en toe een nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, kan u

zich uitschrijven door ons een mail te sturen . U kan zich ook in de toekomst uitschrijven voor de nieuwsbrieven/updates.

Indien u verder wenst op de hoogte gehouden te worden hoeft u niets te doen.

                 PRODUCT in de KIJKER

TRACS BV servicepunt

Hoge Buizen 17

1980 Eppegem-Zemst

+32 (0)2 253 04 44

info@tracs-bvba.be

www.tracs-bvba.be

Bescherm uw chapedarm
bij kortere bochten door

onze 
KNIKBESCHERMER.

Voor meer info 
mail naar

 magazijn@tracs-bvba.be


