Febenat verwelkomt twee
nieuwe leden in jubileumjaar
Aan de vooravond van haar 10-jarig jubileum heeft de Federatie van Belgische Natuursteengroothandelaars, kortweg Febenat, de eer en het genoegen twee nieuwe leden voor te stellen:
Stone Consulting uit Oostkamp en Nijst Natuursteen uit Munsterbilzen.

Lidmaatschap
Lid worden van Febenat houdt in dat er
bepaalde plichten vervuld moeten worden. Sinds de oprichting in 2001 –waarover meer in de volgende editie van
Polycaro– staat de Federatie van Belgische Natuursteengroothandelaars voor
verdere professionalisering van de sector
en vervult ze een coördinerende rol bij de
normering en opmaken van regels bij het
beoordelen van natuursteen. De deontologische code van Febenat doet hierbij
dienst als leidraad.
Stone Consulting
Stone Consulting werd in 2000 opgericht
door Julien Vanhollebeke. Deze handelsmaatschappij is uitgegroeid tot een bedrijf dat een keten vormt van ontginning
over verwerking tot handel. Hun laatste
wapenfeit is Stone Senses, een exclusieve
collectie natuurstenen. Stone Consulting
zal bij Febenat vertegenwoordigd worden
door zaakvoerder Julien Vanhollebeke en
Johan Creytens, Chief Operations Officer.
“De keuze van Stone Consulting om Febenat te vervoegen werd gemaakt om
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deel uit te maken van een groepering die
natuursteen hoog in zijn vaandel draagt”,
aldus Julien Vanhollebeke. “Als commercieel natuursteenbedrijf is het onze taak
om handel te maken in natuursteen, maar
naast het commerciële dienen wij ook op
de hoogte gehouden te worden van technische en labo testen op de diverse soorten stenen en enkel met de hulp van
Febenat is dit haalbaar. Deze testen zijn
voor ieder lid van belang omdat wij dan
samen de voordelen van natuursteen naar
de consument toe kunnen verdedigen,
zonder daarbij de commerciële toer op te
gaan. Door het onderschrijven van de deontologie gaan wij akkoord met de doelstellingen die door de oprichters van
Febenat werden vooropgesteld.”
Nijst Natuursteen
Nijst Natuursteen is dan weer een voorbeeld van hoe liefde voor natuursteen
zich vertaalt in sterke bedrijfsgroei. Oorspronkelijk gespecialiseerd in asfaltwerken en daarna betonklinkers richt Johan
Nijst zijn pijlen nu volop op natuursteen.
Nijst Natuursteen, binnen de federatie
vertegenwoordigd door Johan Nijst en

Kurt Geeraerts, richt zich vooral op groothandelaars en ondernemers die zorgen
voor de aanleg van onze natuursteen bij
de eindgebruiker. Met een grote voorraadruimte van 2,5 hectare vindt u er voor
elk project het geschikte materiaal, direct
leverbaar uit stock. In maart wordt gestart
met de bouw van een nieuwe steenzagerij
(2.200 m²). Projectburo PB uit Wuustwezel
voorziet de hal van de meest moderne
machines met o.a. zaagmachines van Terzago, blokzagen van Bidese en CNC machines van Omag. Verwacht wordt dat
deze operationeel zullen zijn tegen de
zomer van 2011. Johan Nijst: “Wij willen
de meest complete natuursteenleverancier zijn, zowel voor binnen- als voor buitenmaterialen. Er wordt ook een
binnentoonzaal van 1.000 m² gebouwd,
waarin we een tegellijn uit eigen productie gaan onderbrengen. Wij werken vaak
samen met architecten en dankzij Febenat kunnen we de keuze voor onze klanten nog beter uitwerken.”

Ing. Geert Legein
Directeur Febenat

