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ONDERNEMERS-
LOUNGE
CARWASH CLUB BREE

Klets!: Dag Luk, ‘Kathagen’ 
linken we eerder aan het 
gelijknamige familiebedrijf 
op het Industrieterrein 
Peerderbaan?
Ons bedrijf Kathagen NV 
bouwde niet alleen de 
volledige installatie in 
deze Carwash Club, maar 
voorzag ook de machines 
voor heel wat bestaande 
carwashbedrijven. We 
zijn daar natuurlijk trots 
op, maar wie de machines 
gebouwd heeft interesseert 
Carwash Club-klanten niet.  
Zij willen snel een propere 
auto, zonder veel poespas.

Klets!: Hoe ontstond 
Carwash Club dan?
Een klant van ons vroeg me 
om uit te kijken naar een 
potentiële locatie in Bree om 
een 2de filiaal te openen. 

We zochten en vonden voor 
hem dit goedgelegen stuk 
grond (Industrieterrein 
Vostert, n.v.d.r.). Jammer 
genoeg sprong de deal 
last-minute af. De verkoper 
van dit terrein ging dan 
op zoek naar andere 
geïnteresseerden om de 
- ondertussen bestaande - 
carwashplannen verder uit 
te bouwen.

Klets!: En toen dacht jij: 
‘Als ik een carwash kan 
bouwen, dan kan ik er ook 
eentje uitbaten’?
Ik wilde graag zeker zijn 
dat de carwash die er 
uiteindelijk in Bree zou 
komen, gebouwd werd 
door ‘Kathagen’. We hadden 
meteen een duidelijk doel 
voor ogen: dit zou onze 
‘Showroom Carwash’ 
worden! We etaleren - qua 
machines - dan ook al 
anderhalf jaar lang het 
beste van het beste, het 
walhalla voor potentiële 
carwashuitbaters en 

een subliem glanzende 
auto voor de Breese 
carwashconsument.

Klets!: Welke technische 
snufjes zijn er hier zoal te 
vinden?
Maar liefst 35% van de 
kostprijs van dit project 
bevindt zich ‘ondergronds’ 
en is dus niet zichtbaar. Je 
vindt hier 3 kilometer aan 
leidingen onder de grond. 
Per wasbeurt gebruiken we 
600 liter water. Dit is - op 
2 emmertjes leidingwater 
na - 100% regen- en 
gerecycleerd water. We zijn 
letterlijk en figuurlijk een 
groene carwash.

Klets!: Is de wintertijd voor 
jullie een piekperiode?
Ons piekseizoen start in 
oktober. Onze maximale 
capaciteit bedraagt 100 
auto’s per uur maar om 
je een idee te geven: op 
de beste zaterdagen 
bijvoorbeeld, wassen we 
honderden auto’s per dag.

Klets!: Ik veronderstel dat 
je dat niet alleen doet?
Patrick is mijn rechterhand 
en hét gezicht van Carwash 
Club Bree. Hij runt hier 
samen met Ivan, zijn 
vaste collega, en onze 
2 jobstudenten Wannes 
en Wout het bedrijf. Mijn 
vrouw Mireille zorgt voor 
de administratie en de 
finishing touch van onze 
uitbating. Zowel Patrick 
als ikzelf trekken elke 
morgen vol zin en energie 
de deur open. Hij hier, ik 
bij Kathagen NV en na een 
dag vol werfbezoeken, 
verkoopgesprekken of 
bureauwerk loop ik graag 
nog even binnen “op de 
Carwash Club”, zelfs in het 
weekend. Noem het gerust 
een passionele hobby!

Klets!: Bedankt voor 
het gesprek en voor 
het bezoekje achter de 
schermen!

Geen mens kan ontkennen dat het enthousiasme eraf 
spat. Al snel wordt duidelijk waarom! Een achtergrond 
in marketing, lef, een rasechte ondernemersspirit, 
een snuifje emotie en vooral bakken ervaring: een 
interessante combinatie.

Adres:
Industrieterrein 
Vostert 
(Wijshagerstraat) 
Zaakvoerder:
Luk Kathagen
Levensmotto: 
Wat je doet met passie 
doe je meestal beter
Passie: 
Mijn vrouw en 
kinderen maar ook 
onze gezinsaperitief 
op vrijdagavond
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