Te huur!
ER ZIT EEN DOORDACHT SYSTEEM ACHTER ALLE BEDRIJFSTEXTIEL VAN MEWA
[Mechelen, september 2018]: Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen. Want als er iets is waar
ondernemers nooit te veel van hebben, is het … tijd. Logisch dus dat ze deze nuttig willen besteden, door
te focussen op de kern van hun bedrijfsactiviteiten. Daar hoort het management en de zorg voor
bedrijfstextiel niet echt bij. Maar wat dan met de juiste werk- en veiligheidskleding voor het team van
medewerkers? Belangrijk, zonder twijfel! Daar is MEWA zich terdege van bewust. En dus ontwikkelde de
textieldienstverlener een full-servicesysteem. Niet alleen voor werkkleding, maar voor heel wat
bedrijfstextiel. Het centrale idee? Huren in plaats van kopen!

Slim bekeken!
Over het servicesysteem van MEWA is grondig nagedacht. Waarom zou je investeren in de aankoop van
textiel zoals werk- en veiligheidskleding, poetsdoeken, schoonloopmatten, olie-opvangmatten,
autobeschermhoezen en vloerreinigers, als je ze net zo gemakkelijk kan huren? Meer zelfs, je krijgt er de
full-service gewoon bij. Aanleveren in de gepaste maten, in de juiste aantallen. Weer ophalen om
vakkundig te wassen, te controleren op kwaliteit en zo nodig te herstellen of te vervangen. Terugbrengen,
klaar voor het volgende gebruik.
Zo’n huursysteem heeft zo z’n voordelen:


MEWA overlegt met de klant over wat de behoeften zijn, neemt maten op en adviseert inzake
veiligheids- en hygiënevereisten.



MEWA neemt inkoop, opslag en onderhoud uit handen en bespaart bedrijven zo tijd, ruimte en
geld.



MEWA gaat flexibel om met veranderingen; maten en aantallen kunnen aangepast worden.



MEWA biedt gecertificeerde, consistente kwaliteit en dat geldt zowel voor de producten als de
prestaties.



MEWA ontfermt zich betrouwbaar over de organisatie van de textielprocesketen.



MEWA garandeert deskundig en duurzaam wassen, conform geldende hygiënenormen.



MEWA gaat milieuvriendelijk tewerk en wast met spaarzaam gebruik van grondstoffen,
afvalwaterbehandeling en warmteterugwinning.



MEWA repareert beschadigingen en vervangt bij onherstelbare slijtage.

Grote ondernemingen, middelgrote en kleine bedrijven, actief in bouw of industrie, in de autowerkplaats
of drukkerij, aan het onthaal, op kantoor of achter de toonbank: wie zijn bedrijfstextiel huurt, heeft een

zorg minder en wint tijd om zich op de kern van zijn business te concentreren. Van een interessante deal
gesproken!

Kwaliteitscontrole - hier van de werkkleding en de poetsdoeken - is een vast onderdeel van het
servicesysteem van MEWA

Huren in plaats van kopen: nadat de werkkleding en de poetsdoeken vakkundig gewassen zijn, worden
ze netjes weer bij de klant teruggebracht, klaar voor het volgende gebruik
(Foto’s: MEWA)

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikelen in de MEWA merkencatalogus voor arbeidsveiligheid
besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen meer dan 184.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2017 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 672 miljoen
euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Servibel NV, www.mewa.be, +32 (0)15 45 15 80

MEWA Movie Channel: www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
www.twitter.com/mewa_be

www.facebook.com/MEWANL

www.instagram.com/mewakarriere
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