
Uw vrije tijd, onze specialiteit

• Aluminium frame & velgen
• Comfortabele zadelvering
• Schokabsorberende voorvering
• Dichte kettingkast
• 7 Shimano Nexus versnellingen
• 36 volt Lithium 
      Polymer batterij

• Hoogwaardig gevlochten kunststof 
loungeset met aluminium frame
• Zeer comfortabel, licht, onderhoudsvrien-
delijk, UV- & weersbestendig materiaal
• Afmetingen: 235cm x 235cm
• Voetjes met ALU look - Ook in zwarte kleur

• 1 hoekbank
• 2 zijbanken
• 1 loungetafel
• 12 kussens

235cm

• Professionele kopklepmotor
• Eenvoudig elektrisch starten  
          zonder moeite
             • Krachtige achteruit-
   worp & ruime gras- 
      opvang
       • 4 versnellingen,  
          incl. achteruit 
          versnelling

 
 
 

 
 
 

Dankzij de gasveer kan de leuning 
in iedere gewenste stand geixeerd 
worden
Stevig & weersbestendig wicker
Incl. kussen

• Voor- en achterverlichting op batterijen
• Dubbelwandig aluminium velgen
• Shimano remnaaf achter
• Krachtige V-brake voor
• CST antilekbanden
• AXA slot

• ART gekeurd beugeslot, ietsbel, 
snelbinder, voordrager en bagagedrager
• Voor- & achter LED verlichting op batterijen
• Exra stevige velgen
• Dichte trapas voorlaag
 onderhoud

12” loopiets 12” Meisjesiets

12” Kinderiets

16” Kinderiets

Proitee
r het he

le jaar 

door va
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• snijblad van 50cm 
• relatief licht gewicht 
• makkelijk te manipuleren 
• Quickstop systeem

• 34 cm maaibreedte 
• 1200 watt vermogen
• gemakkelijk te manoeuvreren
• grasopvangbak van 40 liter
• maaihoogte verstelbaar in 5 stappen 

 • 60 liter opvangzak
 • Robuust stalen chassis
 • extra grote achterwielen 
 • Krachtige wolf kopklepmotor
 • centrale maaihoogte-instelling

• Gewicht: 1,5 kg    
• Snijsysteem: 2-draadstechniek
• Draaddoorvoer: Tipp-automatiek
• Draadlengte: 2 x 3 m
• Trim- & Kantelfunctie: Ja
• Snijbreedte: 25 cm
• Extra’s: Tweede 
   verstelbare handgreep

• Aluminium
• Opvouwbaar

• Incl. duwboom, 
veiligheidsriempjes 
& kiepbakje

• Volledige Shimano
Ultegra afmontage
• Hoogwaar-
dig aluminium
frame
•Carrat

• ALU wielen (28”)
• Stevige bagagedrager
• Shimano versnel.
• Krachtige V-brakes
• Beugelslot

• 21 versnellingen
• Aluminium frame & velgen
• Zadel- & 
voorvering
• Shimano click 
shifters

Hoewel B-Token vandaag de 
enige producent ter wereld is 
die deze unieke braillemunt op 
de markt brengt, wil het bedrijf 
er bewust geen patent op ne-
men. Winst maken is immers 
niet de blinde drijfveer van 
B-Token. ‘Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen vinden 
wij minstens even belangrijk’, 
zegt algemeen directeur Natha-
lie Breughelmans. ‘We willen 
onze concurrenten zelfs stimu-
leren om ons voorbeeld te vol-

gen. Met plezier willen we onze 
kennis en ideeën met hen delen 
als we daarmee de integratie 
van blinden en slechtzienden in 
de maatschappij kunnen voor-
uithelpen.’

40 miljoen jetons

B-Token is een jonge Kempen-
se KMO met amper twaalf 
werknemers, die de wereld jaar 
na jaar verbaast met forse 
groeicijfers en innovatieve pro-
ducten. Veertig miljoen jetons 
rollen er elk jaar van de band in 
Retie. Ze worden gebruikt als 
betaalmunten op muziekfesti-
vals en in voetbalkantines, 
scholen en bedrijven. ‘Maar we 
maken ook munten voor win-
kelkarretjes in supermarkten’, 
zegt Breughelmans. ‘Onder 
meer het bekende Amerikaanse 
warenhuisconcern Walmart, 

maar ook de twee grootste su-
permarktketens in Frankrijk, 
Carrefour en Intermarché, zijn 
klant bij ons.’

De Kempense muntjes worden
geëxporteerd naar 60 landen in 
Europa en elders in de wereld, 
tot in de VS, Canada en Japan. 
Nu komt daar nog een nieuw 
artikel bij: de blindenjeton. ‘We 
hebben vier standaardmodellen 
gemaakt, in felle kleuren, met 
een gemengde reliëfopdruk van 
de getallen 1, 2, 5 en 10 erop. Op 
de voorkant van de munt staat 
het getal in brailleschrift, op de 
achterkant in gewone cijfers.’

De blindenmunten kunnen 
ook gepersonaliseerd worden, 
afhankelijk van de wensen van 
de klant. ‘Wij beschikken over 
de modernste machines, waar-
mee we extra graveringen, reli-
efs en zelfs computerchips kun-
nen aanbrengen in de jetons’, 

zegt Breughelmans, die de blin-
denjeton ontwikkelde in sa-
menwerking met vzw Blinden-
zorg Licht en Liefde. De blin-
denjetons zullen onder meer 

gebruikt worden als betaalmid-
del in ziekenhuizen en clublo-
kalen waar veel blinden en 
slechtzienden samenkomen.  
(ema)

Kempens bedrijf brengt braillemunt op de markt
RETIE  Jetonproducent 
B-Token uit Retie in de 
Antwerpse Kempen lan-
ceert een wereldprimeur: 
de blindenjeton. Het gaat 
om een unieke munt met 
een reliëfopdruk in braille-
schrift, speciaal bedoeld 
voor blinden en slechtzien-
den.

Nick Mermans en Nathalie Breughelmans tonen trots 
hun nieuwe jeton, voorzien van brailletekens. Foto: ema
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 011 44 71 00            013 711 24 29

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Acties zijn geldig van 20 maart tot en met 29 Maart 2015 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Webshop
WWW.ITEK.BE

Venray (NL)
Keizersveld 19a - 21

Heerlen (NL)
Beersdalweg 95

Roermond (NL)
Daalakkerweg 28

Dormaal (B)
Grote Steenweg 9

Hasselt (B)
Bijvennestraat 1

Rotem (B)
Haagstraat 45

Leopoldsburg (B)
Tunnelstraat 53

Kaulille (B)
Stnwg op Kl.Brogel 71

Bovenstaande artikelen zijn ook verkrijg-
baar op www.itek.be ! 24u per dag open!

www.itek.be

Acties zijn geldig van 31 juli tot en met 9 augustus 2015 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.
011 44 71 00            013 711 24 29

Aarschot (B)
Ter Heidelaan 41

Heerlen (NL)
Beersdalweg 95

Bovenstaande artikelen zijn ook online te 
bestellen! Ga naar onze website voor nog 
meer acties ! www.itek.be

Venray (NL)
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Webshop
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Bijvennestraat 1

Rotem (B)
Haagstraat 45

Dormaal (B)
Grote Steenweg 9

Roermond (NL)
Daalakkerweg 28

Leopoldsburg (B)
Tunnelstraat 53

Kaulille (B)
Stnwg op Kl.Brogel 71

Uw v ije ijd, onze pecialiteit

OPEN OP ZONDAG!

Nederlandse winkels ook open op maandag

ELEKTRISCHE FIETS

1295 469

• Aluminium frame & velgen
• Comfortabele zadelvering
• Schokabsorberende voorvering
• Dichte kettingkast
• 7 Shimano Nexus versnellingen
• 36 volt Lithium 
      Polymer batterij

6951695

ELEKTRISCHE FIETS 36VOLT LITHIUM POLYMER BATT.

1195
GEVLOCHTEN, ALUMINIUM LOUNGESET

• Hoogwaardig gevlochten kunststof 
loungeset met aluminium frame
• Zeer comfortabel, licht, onderhoudsvrien-
delijk, UV- & weersbestendig materiaal
• Afmetingen: 235cm x 235cm
• Voetjes met ALU look - Ook in zwarte kleur

16 DELIGE LOUNGESET

• 1 hoekbank
• 2 zijbanken
• 1 loungetafel
• 12 kussens499

235cm

• Professionele kopklepmotor
• Eenvoudig elektrisch starten  
          zonder moeite
             • Krachtige achteruit-
   worp & ruime gras- 
      opvang
       • 4 versnellingen,  
          incl. achteruit 
          versnelling

999

ZITMAAIER

 Wagenmodel gasbarbecue met verchroomd grillrooster 41x38 cm 
 Dubbele brander 
 2 zijtafels, waarvan één voorzien van 
     zijbrander met bakplaat en piëzo ontsteking
 De werkhoogte is circa 102 cm
 Afmeting: 110,5x 54x 100 cm 
 Brander capaciteit: 6,8 kW

MEER DAN 

25

VERSCHILLENDE 

MODELLEN

UIT STOCK

LEVERBAAR

139

BARBECUE

199

VERSTELBARE STOEL
MET GASDRUKVEER EN WICKER

Dankzij de gasveer kan de leuning 
in iedere gewenste stand geixeerd 
worden
Stevig & weersbestendig wicker
Incl. kussen

69
169

• Voor- en achterverlichting op batterijen
• Dubbelwandig aluminium velgen
• Shimano remnaaf achter
• Krachtige V-brake voor
• CST antilekbanden
• AXA slot

X-TRACT TANGO 28”

489

259

OMAFIETS  
MET SLOT, VOORDRAGER EN RIETEN MAND
• ART gekeurd beugeslot, ietsbel, 
snelbinder, voordrager en bagagedrager
• Voor- & achter LED verlichting op batterijen
• Exra stevige velgen
• Dichte trapas voorlaag
 onderhoud

349189

KINDERFIETSEN
12” loopiets 12” Meisjesiets

12” Kinderiets

16” Kinderiets

19,95

69

69

79

Proitee
r het he

le jaar 

door va
n onze 

koopjes!

BATAVUS

WERKKLEDIJ

13,95

8,95

8,95

8,95

Verschillendemodellen voorradig!

24.95

59.90

• snijblad van 50cm 
• relatief licht gewicht 
• makkelijk te manipuleren 
• Quickstop systeem

99• 34 cm maaibreedte 
• 1200 watt vermogen
• gemakkelijk te manoeuvreren
• grasopvangbak van 40 liter
• maaihoogte verstelbaar in 5 stappen 

169
 • 60 liter opvangzak
 • Robuust stalen chassis
 • extra grote achterwielen 
 • Krachtige wolf kopklepmotor
 • centrale maaihoogte-instelling

179

• Gewicht: 1,5 kg    
• Snijsysteem: 2-draadstechniek
• Draaddoorvoer: Tipp-automatiek
• Draadlengte: 2 x 3 m
• Trim- & Kantelfunctie: Ja
• Snijbreedte: 25 cm
• Extra’s: Tweede 
   verstelbare handgreep

23.95
Werkbroek

9,95

STEPS & DRIEWIELERS

9,95

24,95• Aluminium
• Opvouwbaar

• Incl. duwboom, 
veiligheidsriempjes 
& kiepbakje

RENFIETS TORPADO ULTEGRA
• Volledige Shimano
Ultegra afmontage
• Hoogwaar-
dig aluminium
frame
•Carrat

1495695

HEREN- OF DAMESFIETS
• ALU wielen (28”)
• Stevige bagagedrager
• Shimano versnel.
• Krachtige V-brakes
• Beugelslot

179379

MOUNTAINBIKE
• 21 versnellingen
• Aluminium frame & velgen
• Zadel- & 
voorvering
• Shimano click 
shifters

169439

OPENINGSUREN

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

10u - 17u

9u - 18u

9u - 18u30

9u - 18u30

9u - 18u30

Zondag

Zaterdag

Vrijdag

9u - 18u30

Gesloten

Wij aanvaarden
Eco cheques !

AK

HET NIEUWS UIT UW STREEK

Kempen
Heeft u nieuws?

Bel of mail
onze redactie
 03 561 19 72

uwgemeente@nieuwsblad.be
bijvoorbeeld: turnhout@nieuwsblad.be

BALEN  Johan Bogaerts (35) 
en Kim De Bondt (32) huren nu 
nog een huis in Mol met hun drie 
kinderen, Febe (7 jaar) en de 
vierjarige tweeling Nyo en Nena. 

‘Maar daar moeten we uit over 
drie weken,’ zegt Johan. ‘Tegen 
dan moest onze nieuwbouw af 
zijn, maar de aannemer heeft in 
mei de boeken neergelegd, net 
voor de elektriciteit en de lood-
gieterij zouden worden afge-
werkt. Het is ondoenbaar om er 
met de kinderen al in te trekken. 
Wat nu?’

Dubbele pech is dat Johan en 
Kim in de laatste schijf die ze be-
taalden, nadat het dak was ge-
plaatst, al voor de elektricien en 
de loodgieter hadden betaald. 
‘Die hebben dat geld nooit gezien 
en ze willen natuurlijk niet ver-
der doen als ze niet betaald wor-
den.  We zouden nu 30.000 euro 
méér op tafel moeten leggen dan 
we hadden gebudgetteerd. Ik 
weet niet waar dat geld vandaan 
moet komen.’

Een bijkomend pijnpunt voor 
het gezin is dat de zaakvoerder 
van de failliete bouwonderne-
ming intussen al met een nieuw 
bedrijf is gestart in de regio. Met 
als specialiteit: het technisch 
keuren en de waarde bepalen van 
huizen die gekocht of verkocht 
worden... De betrokken zaak-
voerder geeft liever geen com-
mentaar.

18 gedupeerden

‘Volgens de curator zijn er nog 
18 gedupeerden, die nog meer 
geld kwijt zijn dan wij’, zegt Jo-
han Bogaerts. ‘Na de vereffening 
schoot er voor ons niets meer 
over. Terwijl die man weer ge-
woon opnieuw begint, alsof  er 
niets aan de hand is. Het is toch 
ongelooflijk dat dit zomaar kan? 
We zouden graag contact opne-
men met andere slachtoffers, om 
eventueel samen een advocaat te 
nemen. Misschien kunnen we 
aantonen dat er fraude in het 

spel was.’
Dat laatste onderzoek zal hoe 

dan ook gevoerd worden door 
advocaat Christophe Geukens 
uit Balen, die aangesteld is als 
curator. ‘Je mag na een faillisse-
ment een andere vennootschap 
oprichten’, zegt hij. ‘Of  het in dit 
geval verstandig is om het zo snel 
te doen, laat ik in het midden. 
Misschien wacht je dan toch best 
de afwikkeling af.’

De curator bevestigt dat er meer
gedupeerden zijn, maar wil daar 

verder geen toelichting bij geven. 
Bij Test-Aankoop lopen gere-

geld klachten binnen van gedu-
peerden door failliete aanne-
mers. ‘Voor sleutel-op-de-deur-
woningen is er wel de wet-
Breyne, die een voorschot van 
maximum 5 procent toelaat’, zegt 
woordvoerder Simon November. 
‘Dat beperkt meestal het verlies, 
los van de praktische problemen 
bij een faillissement.’ Maar voor  
renovaties of voor nieuwbouw 
met meerdere aannemers, geldt 

de wet niet. ‘Dat leidt tot soms 
verregaande misbruiken. On-
langs nog was er iemand die 50 
procent voorschot moest betalen 
voor een renovatie en nog eens 
30 procent de dag dat de werken 
begonnen. 

Als het dan misloopt, zit je met 
een catastrofe. Daarom dringen 
wij aan bij minister van Consu-
mentenzaken Kris Peeters om de 
wet-Breyne uit te breiden naar 
alle vormen van bouwen en re-
noveren.’ 

Johan en Kim hoopten nu ongeveer met hun 
drie kinderen in te trekken in hun nieuwbouw 
in Balen. Helaas ging hun aannemer failliet. Het 
gevolg: een onafgewerkte woning, een financië-
le strop en nog 17 andere gedupeerden. Terwijl 
de zaakvoerder alweer een nieuw bedrijf heeft 
voor woonkeuringen. 

Gezin moet 30.000 euro extra op tafel 
leggen om huis verder af te werken

Aannemer gaat failliet 
voordat nieuwbouw af is

DIRK HENDRIKX

Johan Bogaerts en Kim De Bondt met kinderen Febe, Nyo en Nena in hun onafgewerkt huis. Foto: bdd

Hoewel B-Token vandaag de 
enige producent ter wereld is 
die deze unieke braillemunt op 
de markt brengt, wil het bedrijf 
er bewust geen patent op ne-
men. Winst maken is immers 
niet de blinde drijfveer van 
B-Token. ‘Maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen vinden 
wij minstens even belangrijk’, 
zegt algemeen directeur Natha-
lie Breughelmans. ‘We willen 
onze concurrenten zelfs stimu-
leren om ons voorbeeld te vol-

gen. Met plezier willen we onze 
kennis en ideeën met hen delen 
als we daarmee de integratie 
van blinden en slechtzienden in 
de maatschappij kunnen voor-
uithelpen.’

40 miljoen jetons

B-Token is een jonge Kempen-
se KMO met amper twaalf 
werknemers, die de wereld jaar 
na jaar verbaast met forse 
groeicijfers en innovatieve pro-
ducten. Veertig miljoen jetons 
rollen er elk jaar van de band in 
Retie. Ze worden gebruikt als 
betaalmunten op muziekfesti-
vals en in voetbalkantines, 
scholen en bedrijven. ‘Maar we 
maken ook munten voor win-
kelkarretjes in supermarkten’, 
zegt Breughelmans. ‘Onder 
meer het bekende Amerikaanse 
warenhuisconcern Walmart, 

maar ook de twee grootste su-
permarktketens in Frankrijk, 
Carrefour en Intermarché, zijn 
klant bij ons.’

De Kempense muntjes worden
geëxporteerd naar 60 landen in 
Europa en elders in de wereld, 
tot in de VS, Canada en Japan. 
Nu komt daar nog een nieuw 
artikel bij: de blindenjeton. ‘We 
hebben vier standaardmodellen 
gemaakt, in felle kleuren, met 
een gemengde reliëfopdruk van 
de getallen 1, 2, 5 en 10 erop. Op 
de voorkant van de munt staat 
het getal in brailleschrift, op de 
achterkant in gewone cijfers.’

De blindenmunten kunnen 
ook gepersonaliseerd worden, 
afhankelijk van de wensen van 
de klant. ‘Wij beschikken over 
de modernste machines, waar-
mee we extra graveringen, reli-
efs en zelfs computerchips kun-
nen aanbrengen in de jetons’, 

zegt Breughelmans, die de blin-
denjeton ontwikkelde in sa-
menwerking met vzw Blinden-
zorg Licht en Liefde. De blin-
denjetons zullen onder meer 

gebruikt worden als betaalmid-
del in ziekenhuizen en clublo-
kalen waar veel blinden en 
slechtzienden samenkomen.  
(ema)

Kempens bedrijf brengt braillemunt op de markt
RETIE  Jetonproducent 
B-Token uit Retie in de 
Antwerpse Kempen lan-
ceert een wereldprimeur: 
de blindenjeton. Het gaat 
om een unieke munt met 
een reliëfopdruk in braille-
schrift, speciaal bedoeld 
voor blinden en slechtzien-
den.

Nick Mermans en Nathalie Breughelmans tonen trots 
hun nieuwe jeton, voorzien van brailletekens. Foto: ema


