
“TECHNISCHE SUPPORT VAN BECO IS  

GROTE MEERWAARDE” 

Beco® panelen zorgen voor maximale hygiëne in de melkstal Eric Bouchaute  

 

 

 

Bij de inrichting van zijn melkstal was 

Eric Bouchaute op zoek naar een 

gepast product om de wanden te 

bekleden met als belangrijkste eisen: 

hygiënisch, makkelijk reinigbaar en 

fris van kleur. Zo kwam hij terecht bij 

de polyester panelen van Beco. De 

panelen blijken de allerbeste 

oplossing te zijn voor zijn melkstal 

weet Eric ons te vertellen… 

Vernuftig systeem 

Het gemengd agrarisch bedrijf in 

Desteldonk bestaat reeds van 1986. Eric 

beschikt momenteel over 60 koeien die 

dagelijks worden gemolken in een uiterst 

hygiënische en verzorgde melkstal. Eric 

maakt gebruik van een vernuftig systeem 

om zijn koeien te melken. Zo komen ze 

binnen in de melkstal en door een zender 

aan hun nek kan onmiddellijk gezien 

worden welke koe er in de melkstal 

binnenkomt én of ze wel genoeg 

krachtvoer heeft gegeten. De computer in 

het systeem registreert ook of de koe wel  

 

voldoende melk geeft. Al deze gegevens 

worden opgeslagen en zo kan iedere koe 

worden opgevolgd en zorgt Eric 

Bouchaute ervoor dat iedere koe de 

nodige aandacht krijgt die ze nodig heeft.  

Technische support als meerwaarde 

Beco voorzag de polyester panelen in de 

melkstal van Eric Bouchaute. Beco leverde 

de materialen en voorzag de nodige 

montage-instructies en alle technische 

support voor het plaatsen van de panelen. 

Eric Van Bouchaute plaatste zelf de 

panelen, maar door de support van Beco 

liep dit van een leien dakje.  

Jean Van de Putte: “Het is perfect mogelijk 

om onze producten af te nemen en ze zelf 

te plaatsen. Wij voorzien de klant van alle  

Eric Bouchaute en Jean Van de Putte 



nodige technische support en dit van de 

productkeuze, profielen, 

hechtingssystemen aangepast aan de 

muren enz. Wij gaan er prat op om de 

klant bij te staan in alle mogelijke 

omstandigheden. Beco is er niet enkel om 

panelen te verkopen. Het sturen van onze 

montagemensen om op te starten of 

technisch moeilijke zaken op te lossen, 

behoren ook tot onze service.” 

Beco® panelen in de melkstal 

Eric Bouchaute: “Om onze melkstal zo 

hygiënisch mogelijk in te richten, zijn we 

op zoek gegaan naar de beste oplossing 

om de wanden te bekleden. Heel wat 

producten passeerden de revue, maar de 

meeste producten zijn licht absorberend 

of niet impactbestendig genoeg. De 

polyester panelen van Beco zijn dat niet! 

Bovendien zijn de Beco® panelen licht van 

kleur en blijven ze proper. De panelen zijn 

daarnaast heel gemakkelijk schoon te 

maken. Ik hoef niet te vertellen dat een 

koe wel eens wat ‘vuiligheid’ kan 

achterlaten.  

Voordat de koeien binnenkomen in de 

melkstal wordt alles nat gespoten en 

nadien wordt alles weer schoongemaakt. 

Door deze polyester panelen is in een 

mum van tijd alles weer schoon. We zijn 

met andere woorden enorm tevreden 

over de wandpanelen. Ze zijn hygiënisch, 

blijven hun lichte kleur behouden en zijn 

gemakkelijk schoon te maken.”□ 

Om zijn melkstal zo hygiënisch mogelijk in te richten kwam Eric Bouchaute terecht bij Beco 

De panelen van Beco zijn impactbestendig, licht van kleur en heel gemakkelijk te onderhouden. 


