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Exclusive Floors & Interiors, Patrick Claes, Claes Decor, CD Design parquet, Exclusive Parquet

Onze eerste contacten met dhr, Claes dateren van eind 2003, hij presenteerde zich als eigenaar van 
een grote parketplaatserszaak 'Exclusive Floors & Interiors' die gespecialiseerd was in kunstige 
mozaiëken en voornamelijk eerste klasse parketten plaatste. Meerdere bezoeken en offertes 
volgden.

Daarbij viel het op dat Patrick Claes steeds een andere dure luxewagen mee had. Het was eens een 
BMW 7, dan eens een Jaguar, ook wel eens een VW Golf... maar meestal wel een sportieve luxekar.
Hij pochte over zijn parketplaatsersploegen die overal ter wereld, in de VS, in het midden oosten, 
Monaco, kastelen in Frankrijk van de duurste parketten plaatsten. Hij wist veel en had de gave 
mensen in te pakken.

Een eerste bestelling werd ruimschoots te laat betaald. Bij een tweede bestelling waren er 
ongefundeerde opmerkingen, zoals ook geoordeeld werd door de rechtbank in eerste aanleg en in 
beroep. Even opmerken dat Claes voor een bedrag van 3000 euro u laat naar de rechtbank gaan, en 
dan nog eens in beroep gaat als hij zijn gelijk niet haalt. De kosten overstijgen hierbij meer dan 
ruimschoots de baten.

Ondertussen was ons duidelijk dat Patrick Claes leefde van leugens en bedrog. Bezat hij die 
luxewagens wel niet zelf? En dat groot bedrijf met veel plaatsers bleken onderaannemers te zijn. Hij
had wellicht wel eens geleverd naar andere plaatsen in de wereld, maar eigenlijk verwoordde hij 
slechts zijn wildste dromen in een litanie van leugens.

Goederen werden op de werf geleverd of in de garage van zijn ouders, een adres in Wezembeek-
Oppem, waar trouwens ook zijn vennootschap Claes Decor tot diens faillissement ooit gezeteld 
was.

Ondertussen strooiden wij zijn naam zo wat rond bij branchegenoten en overal hoorden wij 
vergelijkbare verhalen. Er waren er die de term 'oplichter' in de mond namen, anderen 
waarschuwden niet voor hem te werken, nog anderen haalden verhalen op van advokatengedoe... 
kortom,  Patrick Claes bleek allesbehalve een betrouwbare handelspartner te zijn.

Hij kent zijn rechten en de wetgeving zeer goed, kent de sluipwegen om deurwaarders te vlug af te 
zijn (presenteert onder meer valse betalingsbewijzen) en verdwijnt zelfs regelmatig, om dan weder 
op te duiken, in een nieuwe firma.

Nochtans was hij de laatste jaren prominent aanwezig op interieurbeurzen: bouw&reno 2009 
(Antwerp expo), Cocoon, BIS beurs Gent 2008. Er is (blijkbaar sinds kort: 7 april 2008) zelfs een 
(summiere) website op http://www.exclusive-interior.be/ die bovendien vooral 'under construction' 
is. Je leest erop dat Claes op meerdere domeinen in de luxe bouwwerken actief wil zijn, en dit (naar 
alle waarschijnlijkheid) deed door gewoon tussenpersoon te spelen.

Ik spitte een beetje in de geschiedenis en vond uit officiële documenten volgende gegevens.

28/05/94 Oprichting Claes Decor NV, Olmenoord 21A Wezembeek-Oppem (Handelsnaam CD 
Design Parquet), kapitaal volstort door Patrick Claes en vennoten voornoemde als afgevaardigd 
bestuurder en Jospeph Claes en Ghislaine Verheyen
28/09/99 Faillissement Claes Decor
15/05/00 Oprichting Exclusive Parquet door Patrick Claes woonachtig te  Steenput 22, 1933 

http://www.exclusive-interior.be/


Zaventem, tevens zaakvoerder
20/09/01 Exclusive Parquet, Didier Blondeau wordt benoemd als zaakvoerder en verplaatsing 
maatschappelijke zetel van Steenput 22, 1933 Zaventem naar Dellingstraat 31, 2800 Mechelen
25/02/02 Ontslag Patrick Claes als zaakvoerder van Exclusive Parquet SPRL
21/08/02 Naamsverandering Van Hoof Diana BVBA in Exclusive- Floors & Interiors, verplaatsing 
maatschappelijke zetel naar Steenput 22, 1933 Zaventem en aanstelling Patrick Claes als 
zaakvoerder (overname van een bestaande vennootschap?)
10/09/02 Vereffening Exclusive Parquet 
02/01/03 Aanstelling Partrick Claes als vaste vertegenwoordiger Exclusive-Floors & Interiors
14/05/03 Failissement Exclusive Parquet SPRL
16/06/09 Failissement Exclusive-Floors & Interiors.

Uit bovenstaande opsomming zien we dat de bedrijven van Claes geen lang leven beschoren zijn.  
Zo ongeveer de termijn van een gerokken rechtszaak én beroep en dan nog wat tijdverlies met een 
deurwaarder die uiteindelijk het failissement vordert. (rond eind 2001 liep hij rond met kaartjes van 
de firma Loca Rent, kaartjes met een andere naam op, dus of hij ooit voor die firma zou gewerkt 
hebben blijft de vraag (ik vermeld dit zonder daarvoor de firma Loca Rent op enige nadelige wijze 
met dit heerschap te willen verbinden).

Claes specialiseerde zich vooral in het nemen van percentjes. Zo probeerde hij ooit de indruk te 
wekken dat Claes Decor gefusionneerd was met SRC parquet (Frankrijk). Maar in werkelijkheid 
nam hij alleen een verkoopspercentage. Dat deed hij ook door in het ganse land interieurzaken voor 
te stellen hun parketprojecten via hem te laten uitvoeren. Hij nam percent op het werk dat hij door 
onderaannemers liet uitvoeren. Dat hij daarbij in de streek van Brussel nog weinig actief kon 
blijven, was omdat iedereen hem daar al genoeg kende. Als je in die streken zijn naam laat vallen 
bij iemand van de parketbranche, heeft elk wel ergens een oplichtingsverhaal klaar. Daarom ook dat
hij naar de verre uiteinden van het land ging.

De opeenvolgende balansen tonen een voortdurend aanwassen van de leveranciersschulden, dit doet
vermoeden dat zijn boekhouding rijkelijk gevuld was met onbetaalde facturen, ten minste toch wel 
deze die daadwerkelijk geboekt waren. Eind 2008 stond zijn schuld bij zijn leveranciers op 211206 
euro! De deurwaarders stonden waarschijnlijk elke dag aan zijn deur. Er zijn trouwens geruchten 
dat hij sedert eind 2008 trouwens niet meer op dat adres woonde, omwille van een echtelijke breuk.

Deze pagina is een duidelijke waarschuwing. Zaken doen met Patrick Claes is een risico. Als 
handelaar moet zeer voorzichtig zijn. U moet boter bij de vis eisen. Als klant zou ik geen 
voorschotten betalen. Bedenk ook dat door regelmatig zijn vennootschappen failliet te laten gaan, 
Patrick Claes de 10-jarige aansprakelijkheid omzeilt. 

Bij de afsluiting van het faillissement in 2016 is Patrick Claes gedomicilieerd bij het Sociaal Huis in
Mechelen, dus ofwel is hij maar meer waarschijnlijk veinst hij dat hij dakloos is (om schuldeisers 
van zich af te houden).

Bovenstaande informatie wordt louter informatief gepubliceerd maar is voor zover wij zelf kunnen 
verifiëren en aangegeven, naar waarheid opgesteld. Indien u meent dat er op deze pagina foute 
informatie staat, mag u ons daar steeds van op de hoogte stellen (info@herrebout.com), met 
vermelding van de correcte informatie & bronvermelding. Dreigbrieven van advokaten om deze 
pagina te verwijderen zullen vruchteloos blijken, want hierboven staan geen leugens.

Karl Herrebout



Bronnen:

Publicaties van ondernemingen in het staatsblad: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm 

Balanscentrale van de NBB: 
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl&n=1 

Publicatie faillissement
https://www.faillissementsdossier.be/nl/faillissement/439117/exclusive-floors-interiors.aspx

Als u Google uitspit vindt u eveneens heel wat relevante informatie.

https://www.faillissementsdossier.be/nl/faillissement/439117/exclusive-floors-interiors.aspx
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl&n=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

