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HUUR IN PLAATS VAN KOOP.
Om de kwaliteit op een constant hoog 
niveau te houden en dit te kunnen  
garanderen is het belangrijk om, met  
de nieuwste technologie te werken.  
Daarom bieden wij u ons huurmodel -  
de slimste vorm van investering.

Bij ons heeft u altijd de geschikte  
machine naar uw wensen.

SERVICE 360°
Met onze service 360° heeft u alle diensten 
als een allround zorgeloos pakket:
Levering, installatie, configuratie, 
personeelstraining, reparatieservice,
reserve- en slijtageonderdelen, 
servicemonteur, oude machine  
verwijdering en nog veel meer.

Alles inclusief zonder extra kosten.

Wij produceren onze machines naar uw 
wensen, precies zoals u deze machine 
nodig heeft. Al met de planning definiëren 
wij met u samen uw wensen en eisen. Van 
wasprogramma`s tot aan het bedienings-
systeem, alles tot in het kleinste detail.

Alles precies op maat.
En zonder extra kosten.

INDIVIDUALTEIT IN FOCUS.

UW PARTNER VOOR DE PROFESSIONELE WAS-,
DROOG- EN REINIGINGSPROCESSEN.
Sinds 1957 bieden wij innovatieve oplossingen en ontwikkelingen voor de professionele  
markt. Was-, droog- en reinigingsprocessen. Dit maakt ons een van de leidende complete  
leveranciers van professionele wasmachines. Voor ons staan de opmaat gemaakte oplossingen  
voor de complexe eisen van onze klanten centraal.
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Deze verborgen
extra lasten bestaan
bij ons niet.

ONS FULL-SERVICE 
VERHUURMODEL  
COMPLEET 
ZONDER EXTRA KOSTEN.
Veel kosten ontstaan alleen tijdens het gebruik. Hier hoeft u  
zich bij ons geen zorgen over te maken. Met het huurmodel  
van Schneidereit Professional bent u compleet verzorgd.
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Met het huurmodel van Schneidereit Professional krijgt u  
de service 360° inbegrepen. Er zijn geen onvoorziene kosten.  
Levering, montage, installatie, onderhoud,  
reparatiekosten. Alles is inbegrepen. 
 
Daarnaast geven wij u de zekerheid van een prijsgarantie  
van maximaal 10 jaar. Zonder stijgende kosten.

ALLES INCLUSIEF



GOEDE
ARGUMENTEN  
VOOR SCHNEIDEREIT 
PROFESSIONAL

Waarom is Schneidereit Professional de 
juiste partner voor uw was systemen?1

Schneidereit Professional is de toonaangevende full-serviceprovider 
op het gebied van professionelle wastechnologie in Duitsland en Oostenrijk.

Schneidereit Professional produceert niet alleen wasmachines maar 
integreert de was processen in bestaande was systemen en  
implementeert hygiëneconcepten en coördineert deze met  
hygiënebeambten en gezondheidsautoriteiten.

Alle machines worden individueel naar uw wensen geproduceerd.
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Wat betekent de Service 360° 
voor uw medewerkers?4
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2 Wat omvat 
de service 360°?

Wij plannen, leveren, installeren en  
configureren alles rondom uw apparaten 
van Schneidereit Professional.

Schneidereit Professional biedt met de volledige 
garantie service gedurende de volledige looptijd 
van het contract inclusief alle reserveonderdelen. 

Wij ondersteunen u ook bij het verwijderen 
van een oud apparaat of tijdens de  
ombouw van een nieuw project.

Als er een onherstelbaar defect optreedt, 
ontvangt u een nieuwe machine - het contract blijft ongewijzigd.

De centrale klantenservice met persoonlijke contactpersonen 
registreert schadeclaims en stuurt ze direct door naar de dispositie.

De meeste reparatieopdrachten worden verwerkt  
op dag van het schaderapport.

Een complete set van reserveonderdelen op de 
dienstvoertuigen maakt een eerste voltooiingspercentage 
van 96 % mogelijk.

Hoe kan Schneidereit Professional 
een reparatie binnen 48 uur  
garanderen?

Machine-selectie op basis van de behoeften van uw object en de 
opleiding van uw medewerkers - training voor juiste bediening 
van de machines, en hoe professionele mopbehandeling werkt.

Voor uw vragen over het wassen en verzorgen van het textiel 
heeft u een persoonlijk contactpersoon voor u beschikbaar.

Machinestoringen, reparaties en nieuwe aankopen hoeven niet 
meer door uw personeel gedaan te worden. Dit ontlast uw team.

De eventuele reparatie of onderhoud opdrachten kan door uw 
personeel direct worden doorgeven aan Schneidereit Professional.  
Er is geenoverleg nodig, omdat u bij Schneidereit Professional  
geen extra kosten betaald voor de inzet van servicemonteurs. 
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Welke voordelen heeft  
een lange contractduur?6

U kunt vertrouwen op calculatiezekerheid 
van de eerste tot de laatste maand. 

U vermijdt uitval risico’s en verhoogt de klanttevredenheid 
tegen een eerlijke maandelijkse vaste prijs.

U bent beschermd tegen inflatie, renteaanpassingen 
en andere onberekenbaarheden.

 Er is een duidelijke opdracht aan de interne 
kostenplaatsen mogelijk.

Wat heeft de wasmachine 
met procesoptimalisatie te maken? 7

We passen de was capaciteit en de was processen individueel aan de  
eisen van het textiel. Door de automatische dosering of SMAS® worden 
arbeidsprocessen duidelijk gemakkelijker gemaakt voor de gebruiker van  
de machine. De focus kan worden gelegd op de andere belangrijke taken.

Complexe onderhoudsmaatregelen 
(bijv. intensieve grondreiniging, enz.) zijn niet  
meernodig dankzij betere reinigingsresultaten.

Besluitvorming en procedures voor de 
inbedrijfstelling worden volledig geëlimineerd  
dooronze service 360°. Ledereen die een fout vindt  
op een machine kan direct de klantenservice bellen.

Waarom biedt Schneidereit Professional u 
meer dan alleen de machines?5

Bij Schneidereit Professional staat de service 
op de voorgrond.

Onze machines bieden u een „wascapaciteit“ 
voor de gehele contractperiode, en kan te 
alle tijden individueel worden aangepast. 
Door machines te huren blijft u flexibel - u kunt 
tijdens de gehele contractperiode de machines 
upgraden of downgraden. 
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Wat kost een aanpassing van 
uw machines naar de nieuwste 
status van de hygiënerichtlijnen? 

9
Aanpassing van de machinetechniek aan de huidige stand van zaken  
van technologie of wetenschap is opgenomen in de service 360°.

Onze technologische ontwikkelingen worden altijd  
uitgevoerd in nauwgezette coördinatie met de  
hygiënebeambten en gezondheidsautoriteiten.

U kunt vertrouwen op absolute 
proceszekerheid in gevoelige  
gebieden.

Bewijs van desinfectie?10 Elk desinfectieproces van uw mopwash wordt gecontroleerd  
engedocumenteerd en biedt u absolute zekerheid.

 Temperatuur en tijdduur van het programma 
worden exact nageleefd.

Absolute proceszekerheid - 
bedieningsfouten en manipulaties 
zijn uitgesloten.

Het een-knops-bedieningssysteem zorgt  
voor de zekerheid met betrekking tot de  
hygiënerichtlijnen in het reinigingsproces 
van dweilen en doeken.

Waarom huren  
de moeite waard is voor u? 8

Om uw klanten te voorzien van een constante  
hoge kwaliteit is het belangrijk om te investeren  
in moderne technologie.

De aanpassing of vervanging van uw  
machines is dankzij ons flexibel huurmodel  
op elk moment mogelijk.

Met huren spaart u uw liquiditeit en  
is belastingtechnisch interessant.
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Schneidereit Professional
Kärntener Straße 19 • 42697 Solingen 
Telefoon +31 638 650 814 • Telefax +49 212 7000-54 
info.nl@schneidereit.com www.schneidereit.nl

VOOR ELKE BRANCHE

DE JUISTE OPLOSSING.

Schneidereit Professional biedt oplossingen 
voor een breed scala aan toepassingen in 
de meest uiteenlopende industrieën. Deze 
omvatten vooral het reinigen van dweilen 
en doeken die gebruikt worden om te 
reinigen van kantoren, openbare vervoer-
middelen, gezondheidszorgfaciliteiten etc.. 
Speciale was concepten voor bejaarde  
huizen of gehandicapte instellingen  
behoren eveneens tot onze portefeuille. 

Voor Schneidereit Professional staat niet het 
individuele product in het midden, maar het 
volledige proces – van individuele wasmachine 
tot aan de complete uitgeruste systemen  
alles opmaat en inclusief Full-Service.

Lid van de Europese  
Onderzoeksvereniging  
Reinigings- en hygiënetech-
niek geregistreerde vereniging


