Full-service poetsdoeken van MEWA net zo eenvoudig ook voor kleine ondernemingen
[Amersfoort, oktober 2015]: Zich nooit meer hoeven te bekommeren om de verwijdering van
vervuilde lappen? En toch altijd schone poetsdoeken binnen handbereik hebben?
Dat is vast te duur, geloven vele kleine autowerkplaatsen en garages, handwerkers en kleine
industriële bedrijven.
MEWA textielmanagement voor herbruikbare poetsdoeken - ook in kleine hoeveelheden loont weldegelijk, zelfs voor éénmansbedrijven.
Vuile poetsdoeken ophalen om later gewassen en schoon weer aan te leveren: het principe van
hergebruik is niet alleen handig en ecologisch verantwoord, het spaart de ondernemer ook de
controle om te bepalen of vervuild wegwerpmateriaal als gevaarlijk afval verwijderd moet
worden, tegen hoge kosten. Dat is meestal het geval bij het opnemen van:
. oliën
. vetten
. inkten
. oplosmiddelen.
Vuile herbruikbare poetsdoeken worden daarentegen wettelijk gezien niet als afval beschouwd.
Bij het transport en het wassen ervan moet echter wel voldaan worden aan strikte veiligheidsen milieuverplichtingen. Maar dit is de verantwoordelijkheid van de aanbieder, in dit geval van
MEWA. MEWA wast de gebruikte poetsdoeken voor meer dan 120.000 klanten.
En daar zijn ook tal van ondernemingen met minder dan drie werknemers bij.
Service op maat
Zowel kleine als grote ondernemingen kunnen op de dienstverlening van MEWA vertrouwen.
Omvang en organisatie van de full-service voor poetsdoeken is afgestemd op de structuur en
de vereisten van elk bedrijf in kwestie. Het betekent dat ook voor de kleine en middelgrote
bedrijven goed gezorgd wordt. Vanuit 42 vestigingen in 12 Europese landen zorgen regionale
MEWA-teams voor hun lokale klanten. Persoonlijke aanspreekpartners kennen ‘hun’ bedrijven
erg goed en kunnen onmiddellijk op aanpassingen reageren. Een snelle communicatie op
ooghoogte, zo leidt het rechtstreekse gesprek tot een continue verbetering van de

dienstverlening en kan MEWA inspelen op de individuele wensen van haar klanten, zowel
lokaal als internationaal.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « WORLD WIDE
WORK by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 172.000 klanten uit
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2014 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 583
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 2013 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de tweede keer als “Merk van de Eeuw” en in 2015 voor de tweede
keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Textiel-Service BV ,

www.mewa-service.nl

MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaNL.
MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_nl
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MEWA wast ook poetsdoeken voor bedrijven met minder dan drie werknemers

Dankzij een flexibele dienstverlening kan MEWA inspelen op de individuele wensen van haar klanten

