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Trailer specialist CTTS krijgt nieuwe eigenaars

Ook in deze woelige marktomstandigheden kijkt ALUMAC construct vooruit. Zaakvoerder

Stefaan Crombez en zijn team zetten in op diversificatie via de overname van CTTS trailer

solutions uit Waregem. David Douterloigne en Stefaan Crombez slaan hiervoor de handen

in elkaar en zijn de nieuwe eigenaars van CTTS. Samen zetten ze alles op alles om van

dit verhaal een succes te maken.

Sterke troeven ondersteunen groeiplannen

“David maakt al sinds 2019 deel uit van ons team.” begint in Stefaan, zaakvoerder van

ALUMAC construct, ASTEMAC en AMC parts. “Sindsdien is onze interesse in de trailer

business gestaag gegroeid. We zien veel potentieel in deze markt en ambiëren om CTTS

in de komende jaren verder uit te bouwen als dé trailer partner bij uitstek.”

David pikt in: “Ik heb een verleden in de trailer business en die voorliefde is altijd

gebleven. CTTS werd in de jaren ‘90 opgericht en is op vandaag een gevestigde

waarde. De organisatie heeft enkele sterke troeven in handen. Zo zijn we in België

exclusief verdeler van het kwalitatieve merk Schwarzmüller en zijn we gekend voor een

goede naservice. Ook bij de bedrijven binnen de ALUMAC groep zijn kwaliteit en service

2 belangrijke peilers. Meer nog: ze waren bepalend voor de stevige marktpositie die

ALUMAC op vandaag heeft.” Stefaan gaat verder: “Klopt. We kennen op dat vlak de

noden bij onze klanten en zijn erop georganiseerd om daar maximaal op in te spelen.

Het bedrijfs DNA van CTTS en ALUMAC is heel gelijklopend. Daar willen we op verder

bouwen.”

Complementair aanbod

“Bovendien is het aanbod van CTTS heel complementair met dat van ons. ALUMAC

construct specialiseert zich in de opbouw en inrichting van vracht- en bestelwagens.

Ons zusterbedrijf ASTEMAC is een bekende naam op vlak van containers alsook

spuitwerk en sinds enkele jaren boden we in samenwerking met toeleveranciers zoals

CTTS en A & D al in beperkte mate trailers aan. Toen bleek dat Marc (red. de Pourc

vorige eigenaar CTTS) uitkeek naar een opvolger werd al snel duidelijk dat hun

business een logische match met de onze is. En als ondernemer moet je altijd

openstaan voor nieuwe opportuniteiten.” knipoogt Stefaan.



Durven in tijden van ‘crisis’

De marktomstandigheden zijn niet evident. Toch gaat het hier over een berekend risico.

“Ik ben ervan overtuigd dat doordacht investeren in deze tijden loont en bijdraagt aan

de continuïteit van onze business. Uiteraard zijn we niet onbezonnen te werk gegaan.

CTTS is een gezonde organisatie. In combinatie met de expertise en gedrevenheid van

David die zijn schouders onder de dagdagelijkse leiding zet, was dit een kans die we

niet aan ons konden laten voorbij gaan.” licht Stefaan toe. Ook David is enthousiast

over deze belangrijke wending in zijn carrière: “CTTS is een klein maar performant en

wendbaar bedrijf. Intussen vervoegde ook Denis Ribo ons CTTS team. Met zijn ervaring

in de trailer wereld is hij de ideale man om op de verkoop te focussen. De steun van

ALUMAC geeft ons bovendien een extra duwtje in de rug, zowel financieel als op vlak

van naamsbekendheid. Hiermee hebben we belangrijke troeven in handen om te

groeien in de toekomst.”

Ondanks de huidige crisis zijn beide ondernemers het erover eens dat dit geen tijd is om bij

de pakken te blijven zitten en wil men verder bouwen op de bestaande fundamenten. Dat

wordt hard werken. “Gelukkig steken we graag de handen uit de mouwen en is er veel

goesting in de toekomst.” klinkt het bij zowel Stefaan als David.

De start van de nieuwe samenwerking werd alvast ingezet met succesvolle opendeurdagen

afgelopen weekend bij CTTS.

Volg ALUMAC construct op Facebook (www.facebook.com/alumacconstruct), Instagram
(www.instagram.com/alumacconstruct/) of LinkedIn
(www.linkedin.com/company/alumacconstruct/) voor de laatste nieuwtjes!

Updates over CTTS kan je volgen op Facebook (www.facebook.com/cttswaregem) en
Instagram (www.instagram.com/ctts_trailersolutions).

---------------------------------------------------------------------------------------

Contacten:
ALUMAC construct
Sandrien Carette
T: 0496 560 568
E: sandrien@alumac.be

http://www.facebook.com/alumacconstruct
http://www.instagram.com/alumacconstruct/
http://www.linkedin.com/company/alumacconstruct/
http://www.facebook.com/cttswaregem
http://www.instagram.com/ctts_trailersolutions
mailto:sandrien@alumac.be


Bijlages - download via WeTransfer link (zie mail)
Persbericht (Word-document)
Logo ALUMAC construct
Logo CTTS
Logo Schwarzmüller
Foto’s van:
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Over ALUMAC construct:
Binnen deze familiale groep begon alles met de oprichting van ALUMAC construct in 1990. Sinds de overname
door Stefaan Crombez in 1998 evolueerde het bedrijf tot een groep met diverse activiteiten. ALUMAC construct
specialiseert zich als COP erkend carrosseriebedrijf reeds jarenlang in de  opbouw en inrichting van zowel
vrachtwagens als bestelwagens. Maatwerk is een sterk onderscheidende factor. Jaarlijks worden meer dan
600 voertuigen opgebouwd.  Het aanbod is breed. Van kipper tot schuifzeil opbouw. Van containersysteem tot
laadkraan. Van materiaalko�er tot laadklep. ASTEMAC is een naam op vlak van containers, breidde in 2021 het
aanbod uit met trailers en specialiseert zich daarnaast in spuitwerk.  Met vestigingen in Kortrijk en Doornik, een
servicepunt in Lokeren en een 24/7 depannagedienst zijn ze altijd dichtbij de klant. In 2020 opende
zusterbedrijf AMC parts de deuren voor het brede publiek. Zowel de professional als particulier vindt er een
breed aanbod carrosserie onderdelen, verlichting (werklampen, zwaailichten...), hydraulisch materiaal,
materiaalko�ers, slijp-, boor en schuurmateriaal... en nog veel meer praktische werkmaterialen.

Over CTTS:
Het bedrijf CTTS werd in 1994 opgericht door Marc de Pourc en werd tot begin 2022 door Marc en zijn
echtgenote Bie gerund. CTTS is gespecialiseerd in trailers in exclusief invoerder en verdeler van het
kwalitatieve merk Schwarzmüller in België. Sinds de zomer 2022 neemt David Douterloigne de leiding bij CTTS
en maakt de trailer specialist deel uit van de 'ALUMAC' bedrijvengroep. Hierdoor kunnen klanten voortaan niet
enkel in Waregem maar ook in Kortrijk, Doornik, Izegem, Lokeren, Beerse, Turnhout en Genk terecht voor de
service op hun trailer (ongeacht het merk).

https://www.linkedin.com/in/david-douterloigne-59758b167/

