
Beste journalist,
Beste mediapartner,

De architectuur van een gebouw draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van een onderneming.
Ons uniek gebouw wordt op vrijdag 10 mei geopend en hiervoor hadden wij u graag uitgenodigd.
 
Het gebouw bevindt zich op het bedrijvencentrum ‘De Pluim’ te Zwevegem en zal als eerste geopend 
worden op de site. Bij het ontwerp van het gebouw werd zoveel mogelijk rekening gehouden met 
maatregelen tegen de klimaatsverandering. Zo hebben we grote investeringen gedaan zoals de 
installatie van warmtepompen, zonnepanelen om het stroomverbruik te compenseren, vloerverwarming, 
lichtsensoren om onnodig brandende lichten terug te schroeven... Dit om zo ecologisch mogelijk en CO
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neutraal te zijn en ook hiermee ons steentje bij te dragen tot het milieu.
 
In opdracht van Leiedal werd er ook rekening gehouden met een groenzone en collectieve waterbuffering 
over het volledige bedrijvencentrum. Ook werd er rekening gehouden met onze klanten, zo wordt een 
bezoek aan onze nieuwe winkel een unieke belevenis met een aangename sfeer.

Wie is Masschelein?

Masschelein is gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van tuinbouwmachines voor  particulieren, 
tuinaannemers, gemeentebesturen en  golfterrein uitbaters.
 
Van bij de opstart in 1986 als eenmanszaak legde Peter Masschelein als stichter van de firma de focus op 
kwaliteit en service, iets wat we in het nieuwe pand resoluut wensen verder te zetten.
 
In 2015 kwam Vincent Bouckaert mee aan het roer om de continuïteit van de firma te garanderen en een 
nieuwe weg in te slaan met deze moderne nieuwbouw, efficiënte werkplaats en een vernieuwde visie waar 
de klant nog steeds centraal staat.

We zijn ervan overtuigd dat we kunnen rekenen op uw aanwezigheid om onze opening voor te stellen in uw 
medium. Zo krijgt jullie brede doelgroep van lezers, luisteraars en kijkers de kans om te weten wat leeft in 
een klantgerichte en professionele organisatie als Masschelein.

Voor bijkomende informatie, specifieke vragen of interviews, kunt u steeds terecht bij de zaakvoerder  
Vincent Bouckaert via mail op vincent@masscheleinbvba.be en telefonisch op 0476/46 47 45.  

Foto’s voor publicatie kan u downloaden via: www.masscheleinbvba.be/nl/pers


