
Ad, Wouter en Charis Deckers vormen de 3de 
generatie aan het roer van Deckers in Elen-Dil-
sen. Ze vertellen over de kracht van samen-
werking, hun persoonlijke passies, en verloren 
buizen. 

TOTAALAANBOD IN EEN FAMILIALE SFEER
Het wordt meteen duidelijk tijdens een gesprek met 
Ad, Wouter en Charis Deckers. Dit zijn 3 mensen met 
een onvoorwaardelijke passie voor hun job. Het valt 
hen dan ook moeilijk om het familiebedrijf in één enke-
le zin te omschrijven. Maar ze deden wel een poging:
Wouter Deckers: “Wij zijn een partner in groot- en 
kleinhandel voor de bouwprofessional, de particuliere 
(ver)bouwer en de doe-het-zelver.”
Charis Deckers: “Ik zou ook toevoegen dat we een 
mooi familiebedrijf zijn met een totaalaanbod voor 
particulieren én specialisten. En dat we alle vragen 
graag beantwoorden.”
Ad Deckers: “Die familiale sfeer is inderdaad belang-
rijk, samen met ons dynamisch, modern en flexibel 
karakter.”

Hoe is het voor jullie om bij Bouwpunt aangesloten 
te zijn?
AD: “Zeker in de bouwwereld sta je als groep toch 
sterker dan individueel. Door onze aansluiting bij 
Bouwpunt worden we voor een groot stuk ontzorgd. 

Dat voelen we vooral op het vlak van marketing en IT. 
Bouwpunt is uitgegroeid tot een sterk merk met een 
grote naamsbekendheid, en daar genieten wij mee 
van.”
WD: “Klopt. En als groep genieten we bovendien van 
scherpere aankoopprijzen waardoor we ons com-
petitiever kunnen opstellen. Bovendien zijn we met 
Bouwpunt ook aangesloten bij de Nederlandse Veris 
Bouwmaterialengroep. Samen vormen we de grootste 
aankooporganisatie van bouwmaterialen in de Bene-
lux.”
CD: “Iedereen in België is wel eens met een Bouwpunt 
in contact gekomen, al was het maar voor een schroef-
je of door onze radiospots. We zijn overal zichtbaar!”
WD: “Door het grote centrale magazijn hebben we 
veel dingen op voorraad en kunnen we snel leveren 
aan onze klanten. Voor de doe-het-zelfshop zijn we 
trouwens ook aangesloten bij Procoop. Ook daar ge-
nieten we van onze gebundelde krachten voor grotere 
volumes.”

“Iedereen in België is wel eens met 
Bouwpunt in contact gekomen. We 

zijn overal zichtbaar.”

De kracht van Bouwpunt Deckers zit in de mensen
Het klantenbestand van Bouwpunt Deckers is enorm 
gevarieerd. Van particulieren en kleine aannemers, tot 
grotere werven. 
WD: “Onze professionele klanten variëren van ruw-
bouwaannemers tot dakdekkers, tuinaannemers, te-
gelplaatsers en andere specialisten die instaan voor 
afwerking. Maar we zien ook elektriciens of sanitaire 
installateurs passeren.”
AD: “Onze inspanningen om met grotere bouwaanne-
mers relaties op te bouwen, levert ook vruchten af. Op 
dat vlak zien we de laatste jaren een groei.”
CD: “Die variatie is super. Naast aannemers en specia-
listen zien we ook veel jonge mensen die klussen in hun 
eigen huis, of investeerders die appartementsblokken 
opknappen om door te verkopen of te verhuren.”

Zijn jullie dan gespecialiseerd in bepaalde materialen?
AD: “Mijn vader deed niks anders dan wanden en pla-
fonds. We zijn uiteraard sterk uitgebreid, maar we blij-

ven sterk in droogbouw, zoals gipsplaten en gipssilo’s. 
Daarnaast is onze bouwmarkt en doe-het-zelf-zaak 
toch behoorlijk uniek in de streek, en ook onze schrijn-
werkerij met uitgebreid machinepark mag er zijn. En 
dan mogen we ons aanbod aan klinkers en betonnen 
tegels niet vergeten.”
CD: “Ik zeg het zo: Als je het elders niet kan vinden, 
Deckers heeft het altijd!”

Welke ambities hebben jullie nog met het bedrijf?
AD: “Ik streef er bovenal naar om van Deckers een fijne 
werkplek te maken met gelukkige mensen. Dat straalt 
sowieso af op de klanten.”
“Ruimtelijk hebben we het maximale al uit de locatie 
gehaald, fysiek uitbreiden kan dus niet meer. Maar 
blijven anticiperen op de vragen van de markt, dat is 
uiteraard wel een doel.”
CD: “Ik wil onze bestaande en nieuwe klanten nóg be-
ter kunnen opvolgen.”
WD: “Ja, en ons assortiment nog beter afstemmen op 
de wensen en noden van onze klanten. We willen het 
one-stop-shopprincipe blijven uitbouwen. Een klant 
moet bij ons alles kunnen vinden voor een bepaald 
project.”

“We willen een echte one-stop-shop 
zijn. Zoals in een supermarkt moet je 
bij ons ál je benodigdheden kunnen 

vinden.”

VERGROEID MET HET FAMILIEBEDRIJF
Er bestaat ook nog een wereld naast het familiebedrijf. 
Maar voor Ad, Wouter en Charis zijn die toch mooi met 
elkaar verbonden.

Enig idee wat jullie hadden gedaan als jullie niet in het 
familiebedrijf waren gestapt?
AD: “Ik volgde een interieuropleiding dus waarschijnlijk 
had ik iets in die richting gedaan. Ooit tekende ik bij-
voorbeeld cafés voor Primus Haacht.”
“Ik ga wel drie, vier keer per week mountainbiken en 
doe zelfs mee aan wedstrijden. Laat mij tijdens vakan-
ties alstublieft niet op een strand gaan liggen. Als ik 
maar kan sporten, wandelen, de bergen in!”
WD: “Tot mijn tiende wilde ik soldaat, piloot of brand-

BOUWPUNT DECKERS IN HET KORT
• Sinds de oprichting in 1948 gelegen aan de 

Rijksweg in Elen-Dilsen, vlakbij de Neder-
landse grens.

• Uitgegroeid tot doe-het-zelfzaak en tegel-
specialist met 35 mensen in dienst.

• Met neven en nicht Wouter, Ad en Charis 
staat nu de 3de generatie aan het roer.

• Ad is de verantwoordelijke bouwmaterialen, 
tegels en IT, Wouter staat in voor de doe-
het-zelfshop, schrijnwerkerij en marketing, 
Charis regelt alle boekhouding, administratie 
en immobiliën.

weerman worden. Maar daarna was het echt altijd mijn 
droom om in de voetsporen te treden van mijn vader 
en ooms. Ik heb er zelfs nooit over nagedacht om iets 
anders te gaan doen.”
“Naast het werk ben ik een echte levensgenieter samen 
met mijn gezin en mijn vrienden. En ik houd van klei-
duifschieten en klassieke Italiaanse oldtimermotoren. 
Toch niet de meest voor de hand liggende hobby’s.”
CD: “Ik ging eigenlijk het schoonheidsinstituut van 
mijn moeder overnemen, maar door een plots perso-
neelstekort bij de bouwmarkt sprong ik daar tijdelijk 
in. Ik ben nooit meer weggegaan. Het is bijna onmo-
gelijk om me in te beelden hoe het zou zijn om niet bij 
Bouwpunt Deckers te werken. We lijken wel met elkaar 
vergroeid.”
“Naast het werk ga ik graag uit eten met mijn man en 
vrienden, of op vakantie naar Spanje. Maar momenteel 
geniet ik vooral van mijn zoontje Lex, die binnenkort 1 
jaar oud wordt!”

Zijn er momenten die jullie nooit zullen vergeten?
CD: “Zoveel leuke herinneringen samen met ons per-
soneel! Van borreltjes en babbels tot familiedagen en 
pensioneringen.”
WD: “Absoluut! Persoonlijk zal ik ook nooit de overstap 
van de 2de naar de 3de generatie vergeten. Een jaren-
lange droom kwam eindelijk uit. Dat was een geweldig 
gevoel.”
AD: “En dan zijn er ook nog de écht straffe verhalen, 
zoals die keer dat we met 5 buizen in een vrachtwagen 
naar zee vertrokken, en met 4 buizen arriveerden. We 
hebben nooit ontdekt waar die 5de buis naartoe was. 
Maar dat zijn misschien eerder verhalen voor tijdens 
één van die gezellige babbels (lacht).”

 

 

Bouwpunt Deckers: Al 3 generaties lang 
gepassioneerd door bouwmaterialen
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