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Saffelberg neemt belang in Decat Energy Technics  
 

8 oktober 2015 

Saffelberg Investments heeft een belang verworven van 45% in Decat Energy Technics. Decat Energy 

Technics is een Belgisch bedrijf, met vestigingen in Pervijze en Brugge, actief als installateur van 

elektrotechnische installaties en HVAC installaties. Hierbij staan zij in voor de studie, de uitvoering, 

het beheer, de opvolging en het onderhoud. Als installatiebedrijf met erkenning klasse 7 

functioneren zij als een technische integrator – dienstverlener. 

Decat Energy Technics werd in 1976 opgericht door Edwig Decat en in 2002 overgenomen door 

Lieven Decat. Onder zijn bewind groeide Decat Energy Technics door tot een belangrijke speler in de 

markt voor technische installaties met een rol als marktleider in de regio West-Vlaanderen. Decat 

Energy Technics is in die periode uitgegroeid tot een bedrijf met een omzet van 13,5 mio EURO. 

Decat Energy Technics focust zich op multi-techniek totaalconcepten waardoor er snel, flexibel en 

efficiënt ingespeeld wordt op de behoeften en wensen van de klant. De activiteiten kunnen 

opgedeeld worden in Algemene Elektriciteit, Hoogspanningscabines, Middenspanningscabines, 

Elektromechanica (sturingen van pompstations, sluizen, bruggen, stuwen), Bordenbouw , Groene 

Energie (fotovoltaïsch, windturbine, warmtekrachtkoppeling) , Gebouwenbeheer met integratie van 

IT-toepassingen, Totaalprojecten elektriciteit – HVAC – sanitair. Dit zowel voor renovatie als 

nieuwbouw voor private, tertiaire en industriële opdrachten. Decat Energy Technics onderscheidt 

zich van haar concurrenten door volgende waarden voorop te stellen: 

- Multidisciplinaire en duurzame totaaloplossingen 

- Perfecte onderhoudstechniek en topservice 

- Ervaren probleemoplossende partner voor het project 

- Strakke timing en projectopvolging door 1 projectleider 

- No-nonsense aanpak en maatwerk 

- Focus op energiebesparing 

Decat Energy Technics wil met haar 74 medewerkers verder groeien, zowel wat het dienstenaanbod 

betreft als geografisch. Dit zal organisch gebeuren aangevuld met acquisities van bedrijven die de 

huidige activiteiten kunnen versterken, mits deze bedrijven compatibel zijn met de bedrijfscultuur 

die sterk de nadruk legt klantentevredenheid, teamwork en vertrouwen. Het motto van Decat Energy 

Technics is dan ook “Wij gaan door waar anderen stoppen!”. 

Lieven Decat, General Manager van  Decat Energy Technics: “Ik ben bijzonder verheugd met de 

toetreding van Saffelberg Investments tot het kapitaal van Decat Energy Technics. De ervaring en 

professionalisme van het Saffelberg team zal ons ondersteunen bij de verdere uitbouw van de 

organisatie (o.a. juridisch en financieel)  en ons in staat stellen om de verdere groei te bestendigen. 

De fit tussen de teams is sterk en Saffelberg stimuleert onze eigenheid in een duidelijke 

groeistrategie in het belang van onze klanten, partners en medewerkers.” 

Jos Sluys, CEO Saffelberg Investments: “De complexiteit van de multi-technieken installatiemarkt 

stijgt continu, als combinatie van een strikter wetgevend kader (o.a. eco-normen) en continue 
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technologische verbeteringen. Diepgaande kennis in diverse domeinen gecombineerd met ervaren 

project management zijn noodzakelijk ten einde grotere projecten tijdig en succesvol op te leveren 

en te onderhouden. Het ervaren team van Decat, geleid door het gedreven ondernemersschap en 

duidelijke visie van Lieven Decat geeft ons alle vertrouwen in de toekomst. Wij zijn verheugd verder 

mee te kunnen schrijven aan dit Vlaamse groeiverhaal. 
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