AFWERKINGSBOUWBEDRIJF BEDDELEEM HERSCHIKT AANDEELHOUDERSCHAP
Peter Beddeleem verkoopt aandelen aan andere vennoten
Van de uitstap van vennoot Peter Beddeleem maakt afwerkingsbouwbedrijf Beddeleem (Nazareth)
gebruik om de structuur van het aandeelhouderschap te vereenvoudigen. De 25% aandelen van
Peter Beddeleem worden overgenomen door de 3 andere vennoten. Hij zoekt andere horizonten
op buiten de firma.
Sinds 2001 werd Beddeleem geleid door een 4‐koppig managementcomité, waaronder de 2 zonen
van Marc Beddeleem. De 4 vennoten hadden elk 25% van de aandelen in handen. Van het vrijwillig
vertrek van Peter Beddeleem, die zijn carrière een andere wending wil geven, maakt het
afwerkingsbouwbedrijf gebruik om het aandeelhouderschap en de managementstructuur te
verlichten.
Beddeleem wordt nu geleid door een complementair team van 3 gedelegeerd bestuurders annex
vennoten, elk verantwoordelijk voor een specifiek beleidsdomein.
Hendrik Daneels : verkoop en export
Koen De Block : productie en R&D
Jo Beddeleem : planning en uitvoering
De functies van Peter Beddeleem worden intern overgenomen.
De omzet van Beddeleem is al jaren in stijgende lijn, en bleef tijdens de crisis stabiel op 35 miljoen €.
Hiervoor zorgt een team van 150 eigen medewerkers. Beddeleem zorgt bovendien voor werk voor
150 monteurs in onderaanneming.

Over Beddeleem
Beddeleem is een full service afwerkingsbouwbedrijf. Het is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in
het ontwerp, de productie en installatie van vaste en verplaatsbare scheidingswanden, verlaagde
plafonds waaronder de JB Cool ® klimaatplafonds, gipskartonwanden en systeemmeubilair, en in
de totale afbouw van kantoorgebouwen en professionele projecten.
Beddeleem is de grootste Belgische fabrikant van verplaatsbare systeemwanden onder de
merknaam JB ®. Kantoren, ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen worden daarmee
esthetisch, gebruiksvriendelijk en op maat ingericht. Beddeleem voert diverse opdrachten uit in
binnen‐ en buitenland, zowel voor nationale en Europese overheidsinstellingen, als voor privé‐
ondernemingen.
Beddeleem beschikt in het Oost‐Vlaamse Nazareth over een bedrijfsoppervlakte van 43.000 m², waar
alle activiteiten plaats vinden : ontwikkeling, productie, verkoop en administratie. Dankzij een
doorgedreven materiaalbeheersing en een voortdurende verfijning van de productieprocessen kan

zowat elk architecturaal concept gerealiseerd worden. Alle onderdelen worden in eigen beheer
ontwikkeld. Deze vormen de basis van een product dat qua vorm en kleur aangepast is aan de
individuele wensen van de klant. Beddeleem geeft ook adviezen inzake geluidsisolatie,
brandweerstand, lay‐out, kleuren en vormgeving.
De Beddeleem JB systeemwand wordt geëxporteerd door de NV Beddeleem International die in
samenwerking met lokale partners instaat voor de commercialisering en plaatsing. Beddeleem heeft
eigen kantoren en een showroom in Brussel en Parijs.

Meer info:
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