Kwaliteitsmanagementsysteem erkend
CARE4QUALITY-CERTIFICAAT VOOR MEWA SERVIBEL

[Mechelen, december 2016]: MEWA Servibel - met bedrijven in Binche en Mechelen - kreeg voor haar
activiteiten als textieldienstverlener het certificaat ‘Care4Quality’ toegekend. Na een grondige audit
erkende het onafhankelijke certificeringsbureau BQA (Belgian Quality Association) dat het
kwaliteitsmanagementsysteem van MEWA Servibel voldoet aan de eisen voor het toepassingsgebied
‘onderhoud, herstelling en logistiek van textiel gebruikt in de agrovoedingssector en in de industrie’. Het
certificaat bevestigt tevens dat MEWA werkt conform het RABC-systeem.
Danny Vermeir, technisch directeur bij MEWA Servibel, klinkt opgetogen: “We zijn bijzonder blij met dit
certificaat. Het is een bevestiging dat we in onze onderneming geen enkele toegeving doen als het om
hygiënische kwaliteit gaat. We staan garant voor de gedocumenteerde verwerking van alle
hygiënekleding, helemaal conform de norm.”

Onberispelijke textielhygiëne
In de voedingssector is textielhygiëne een absolute must. De voorschriften en richtlijnen voor werkkleding
bij de productie, verwerking en verkoop van levensmiddelen zijn complex en - helemaal terecht bijzonder strikt. Zo moet, volgens de regelgeving van de International Featured Standards Food (IFS
Food), gewaarborgd zijn dat de werkkleding van het personeel ten allen tijde hygiënisch onberispelijk is
en geen enkel gevaar oplevert voor de contaminatie van de voedingsmiddelen. Aan deze voorwaarden
kan in de regel niet worden voldaan, wanneer de werkkleding in een gewone, huishoudelijke wasmachine
gewassen wordt.

Wasserijen die zoals MEWA volgens het RABC-systeem werken - een modern kwaliteits- en
hygiënemanagementsysteem - en volgens EN 14065 gecertificeerd zijn, beantwoorden aan deze
vereisten. Textieldienstverlener MEWA is daardoor een keuzepartner voor voedingsproducenten en
-retailers die de zorg voor hun werkkleding in handen willen geven van een erkende professional.
De kleding van MEWA beantwoordt daarnaast aan de norm DIN 10524, “Levensmiddelhygiëne –
Werkkleding in voedingsmiddelbedrijven”. Deze norm definieert de vereisten voor snit, design en
textielkwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sluitbare zakken en verdekte drukknopen. Ook dit aspect
heeft voor full-service textielmanager MEWA geen geheimen.
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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 artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 174.600 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2015 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 miljoen
euro. MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (TextilManagement). 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
MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be
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