


S&S Facility Services organiseert, 

beheert, verricht en controleert 

facilitaire diensten voor bedrijven 

en particulieren. Onze 

dienstverlening omvat alle 

mogelijke diensten rondom de 

activiteiten of gebouwen van onze 

zazakelijke opdrachtgevers, terwijl 

particulieren ons met name 

inschakelen voor werkzaamheden in 

en rond de woning. 

Als totaalleverancier bieden wij een 

zeer breed en gevarieerd pakket van 

diensten in de onderstaande 

hoofdgroepen: 
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Het is belangrijk dat de logistiek rond deze bedrijfskleding goed 

geregeld is. Dit behelst meer dan alleen kleding reinigen. In veel 

gevallen bestaat dit uit een totaalconcept van verhuur en reiniging 

tot voorraadbeheer. Zo kan desgewenst kleding per medewerker in 

zijn of haar eigen kastje gelegd worden. U kunt kleding kopen, maar 

ook huren. U hoeft daarin dan niet te investeren en heeft geen 

omkijken naar onderhoud en vervanging. Ook kunnen wij ervoor 

zorgenzorgen dat bedrijfskleding voldoet aan bijvoorbeeld HACCP-,  BRC-, 

IFS-  en/of Arbo-richtlijnen. Wat is voordeliger: huren of kopen? 

Hoeveel kleding is er nodig voor het personeel? Aan welke eisen 

moet deze kleding voldoen? Welke wasserij gaat de kleding wassen? 

Is dat een wasserij in Nederland, België of Duitsland? Moet de 

kleding voorzien worden van een logo? Massa’s vragen.

Wij hebben voor u de oplossing

Een specialist van S&S Facility Services bekijkt met u waar uw 

bedrijfskleding aan moet voldoen. Daarnaast kijken wij welke vorm 

van aanschaf of huur het beste bij uw bedrijf past en waar u het 

voordeligste mee uit bent. Aan de hand daarvan stellen we een plan 

van aanpak op rond het kledingbeheer. Voor het reinigen heeft S&S 

Facility Services contacten met wasserijen in Nederland, België en 

Duitsland.


