Marion Coen

AVOR-COLORDECOR
NEEMT RVL PAINTS OVER
De voetafdruk van
Avor-Colordecor in OostVlaanderen wordt nog
groter. Nadat het bedrijf
al filialen telde in Aalst,
Erpe-Mere, Oudenaarde,
Ninove en Dendermonde,
realiseerde zaakvoerder
Marion Coen recent
de overname van RVL
Paints, een groothandel
met vestigingen in
Gent en Oostakker.
“Deze overname is voor ons
om diverse redenen een echte
meerwaarde”, legt Marion
Coen uit. “Ten eerste waren
wij nog niet fysiek aanwezig
in Gent. De provinciehoofdstad was voor ons een blinde
vlek. Daarom waren we op
zoek naar een interessante
opportuniteit om ook daar
dichter bij onze klanten te
zijn. We onderhielden al
lang goede banden met Luc
De Kesel en zijn echtgenote
Elvire, die ervoor gezorgd
hebben dat RVL Paints sinds
decennia een gevestigde
waarde in de sector is.”

Familiale spirit
Bovendien maakt deze
acquisitie het mogelijk om
de productportfolio van
Avor-Colordecor nog uit te
breiden. “RVL Paints verdeelt,
net als wij, verf- en decoratieproducten. Daarbovenop
zijn zij ook gespecialiseerd in
producten voor houtschrijnwerk, zowel voor indoor- als
outdoortoepassingen. Die
doelgroep vergt een aparte
benadering. Net daarom

zijn we heel tevreden dat
het voltallige team van RVL
Paints aan boord blijft. Op
die manier blijft ook de
schoonzoon van de stichters
betrokken bij de zaak en
behouden we de onafhankelijke familiale spirit, die
ook ons bedrijf typeert.”
De naam RVL Paints blijft
het uithangbord in Gent en
Oostakker, geleidelijk aan zal
de naam Avor-Colordecor
eraan gekoppeld worden.
“Voor de klanten van RVL
Paints verandert er niks, zij
zullen door dezelfde mensen
worden bediend. Wel zal het
aanbod in alle filialen groter
worden: onze verfmerken
Mathys en Caparol zullen
vanaf Nieuwjaar ook in Gent
en Oostakker te verkrijgen
zijn, net als het productassortiment van Copagro, waarvan
wij lid zijn. Omgekeerd
zal het aanbod van de vijf
Avor-Colordecor-vestigingen
worden uitgebreid met een
twintigtal populaire referenties voor houtschrijnwerk
van de merken Remmers en
Arti, zodat ook die doelgroep in Oost-Vlaanderen
maximaal vijftien kilometer
moet rijden om de gewenste
producten te kunnen kopen.”
De overname verstevigt
de marktpositie van
Avor-Colordecor (www.
avor-colordecor.be, www.
rvlpaints.be) in OostVlaanderen. “We sluiten niet
uit dat er in de toekomst nog
zaken bijkomen, dat hangt
af van de opportuniteiten
die zich aandienen.
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