
De wedkantoren aanvaarden de uitdaging ! 

Brussel, 8 juni 2021 – De BVWK, de Beroepsvereniging voor Wedkantoren, die honderden leden verenigt en 
een belangrijke en gekende speler is binnen de sector van de kansspelen, bevestigt de heropening van haar 
wedkantoren vanaf woensdag 9 juni en wenst haar klanten in een COVID-SAFE omgeving te ontvangen. De 
wedkantoren dienden, net zoals vele andere, niet-essentiële, sectoren hun deuren gesloten te houden sinds 
oktober 2020. 

De leden van de BVWK zijn, net zoals andere sectoren, onderworpen aan een strikt sanitair protocol teneinde 
haar klanten in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen. In dit opzicht heeft de BVWK een proces 
opgestart om de wedkantoren COVID-SAFE te maken. De wedkantoren zullen alle noodzakelijke maatregelen 
naleven zoals het verplicht dragen van een mondmasker, het bewaren van de veiligheidsafstand van 
anderhalve meter, de regelmatige desinfectie van de machines, het openen van de ramen teneinde de 
luchtcirculatie te bevorderen maar zij heeft daarenboven een bijzondere investering gedaan om een zo 
optimaal mogelijke omgeving te creëeren:  

 De installatie van luchtzuiveringstoestellen Deltrian DeltriPure 1600 
 Het gebruik van CO2-meters 
 Versterking van de verluchting 

Met dank aan het geheel van maatregelen genomen door de sector zullen de wedkantoren een veilige en 
COVID-SAFE omgeving vormen en zullen zij hun klanten in alle veiligheid en in een gezonde omgeving kunnen 
ontvangen.  

Deltrian heeft sinds het begin van de Covid-19 pandemie de wil getoond om haar middelen, personeel en 
vaardigheden ter beschikking te stellen van haar collega’s. Deltrian stelt een innovatie op het domein van de 
luchtfiltratie voor. De verspreiding van virussen (waaronder Covid-19) gebeurt via de lucht. Met al haar ervaring 
sinds 54 jaar als fabrikant van luchtfilters, heeft Deltrian een filtratieunit ontwikkeld die luchtvernieuwing 
toelaat, de DeltriPure. 

In slechts enkele minuten wordt de vervuilde lucht in een ruimte (tot 125m²) volledig vernieuwd door nieuwe, 
schone lucht, die gefilterd werd door een H14-filter (diezelfde filter is aanwezig in operatiezalen en 
laboratoria). Dit toestel is een antwoord op de bezorgdheden van de WHO inzake de hernieuwing van de lucht 
dankzij haar bewezen technische prestaties. De lucht wordt tot wel 5 keer per uur volledig gefilterd, waardoor 
de omgeving gedecontamineerd wordt.  

Deze filtratie-units vereisen geen aanpassing van de bestaande ventilatiesystemen en kunnen gemakkelijk via 
« plug and play » aangesloten worden in alle typen gebouwen. De enige vereiste is een stopcontact.  

Wij nodigen iedereen die eens een kijkje wil nemen in COVID-SAFE Ladbrokes.be wedkantoor, uit om zich naar 
een van de onderstaande kantoren te begeven:   

 6000 Charleroi, Rue Bastion d’Egmont 1 
 9100 Sint Niklaas, Plezantstraat 4 

 
Voor een afspraak of voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:  

Yannik BELLEFROID, +32 495 58 96 68, yannik.bellefroid@upap-bvwk.be 
Tom STAMMELEER, +32 477 20 05 99, tom.stammeleer@upap-bvwk.be   
 

Voor meer informatie over Deltrian, kan u terecht op: 
Jurgen ALEXIUS, +32 475 27 15 07 , jurgen.alexius@deltrian.com 


