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Fabrikant aan het woord

Z
eg niet zomaar fabrikant tegen 
Renson. Dit West-Vlaamse ken-
nisbedrijf produceert dan wel 
ventilatie-oplossingen, zonwering, 

terrasoverkappingen en gevelbekleding, 
maar in het kader van een gezond binnen-
klimaat en comfortabel wonen bieden ze 
hun klanten totaaloplossingen aan en een 
waaier aan services. 

Made in Belgium
Roel Berlaen, communication officer: “Renson is 

trots op zijn West-Vlaamse roots. Al onze produc-

ten worden in België gefabriceerd. Dankzij onze 

eigen lokale productieplant kunnen we wereldwijd 

steeds dezelfde hoge kwaliteit garanderen.”

Sam De Schepper, BIM & internal project  manager 

mechanical ventilation: “We staan garant voor 

kwaliteit en service. We maken niet alleen tech-

nisch gezien zeer sterke producten, die mooi afge-

“Wij ondersteunen BIM”
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Renson

werkt, kwaliteitsvol en gemakkelijk te installeren 

zijn. We denken ook in totaalconcepten. We willen 

de klant een volledige oplossing aanbieden.”

Delphine Goethals, BIM expert: “Daarom is het 

voor ons zo belangrijk om in de ontwerpfase al 

mee rond de tafel te zitten. We denken graag mee 

met onze klanten en zetten maar al te graag onze 

expertise in om tot betere oplossingen te komen. 

We volgen het volledige bouwproces op, van ont-

werp tot uitvoering. Zeker in BIM-projecten is het 

essentieel dat we vanaf het prille begin betrokken 

worden.”

Internationaal content platform
Delphine: “Renson startte enkele jaren geleden 

met BIM. Wij hebben de eerste stappen genomen 

in 2015 op vraag van de markt; we zijn op zoek ge-

gaan naar een internationale speler en MEP-spe-

cialist, die onze content zo open en gebruiksvrien-

delijk mogelijk beschikbaar kon stellen. Zo zijn we 

bij MEPcontent terechtgekomen.  MEPcontent is 

momenteel de grootste en belangrijkste content 

speler op de markt, met meer dan 40.000 gebrui-

kers. Een perfecte partner.”

Sam: “Alle technische informatie, die er in de 

praktijk toe doet, moet mee in de digitale content 

komen. In samenwerking met de medewerkers  

van MEPcontent is dit proces heel vlot verlopen  

en zijn de families helemaal in lijn met onze 

 verwachtingen.”

Delphine: “Belangrijk nu is de markt opgaan met 

onze BIM-objecten en ons kenbaar maken via 

MEPcontent. Via ervaringen van de gebruikers 

willen we aftoetsen wat de volgende stappen zijn.” 

Actieve BIM supporter 
“Renson is actief betrokken in diverse initiatieven 

om BIM in België van de grond te krijgen. We 

nemen deel aan het Cluster BIM van het WTCB en 

we zijn ook partner van het B2Build BIM-platform. 

We kunnen samenvatten dat Renson op diverse 

vlakken een actieve BIM supporter is.” 

Benieuwd naar de 
Renson producten of 
BIM-bestanden?
Download nu vanaf  
www.mepcontent.com

Met de vierde generatie aan 

het roer omarmt Renson 

de vele uitdagingen, die de 

digitalisering in de bouw 

met zich meebrengt. Ze 

ondersteunen BIM en stellen 

hun BIM-bestanden voor 

iedereen beschikbaar via 

MEPcontent.

Renson plaatst BIM-objecten op MEPcontent


