
Frans Veugen Bedrijfshygiëne BV is al jaren toonaangevend op het gebied van bedrijfshygiëne in de horeca. Met ervaring 

en inzicht in de dagelijkse werkzaamheden bieden wij een totaalpakket aan hygiëne oplossingen. U stelt hoge eisen aan 

hygiëne en aan de producten waarmee u werkt. Die producten hebben wij al voor u geselecteerd. Kennis van deze producten 

en de klant specifieke wensen vertaalt zich in een uitgekiend assortiment met service op maat. Wij leveren klantgerichte en 

praktische oplossingen die de hygiëne binnen uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

DOSEERSYSTEMEN
Professionele vaatwasmiddelen dienen correct gedoseerd 

te worden. Bovendien moet de installatie altijd functioneren, 

tegen een stootje kunnen en er goed uit zien. Wij maken 

gebruik van de hoogste kwaliteit doseersystemen met 

een lange levensduur. Onze systemen worden preventief 

minimaal één keer per jaar onderhouden door ons 

serviceteam. Onze doseersystemen worden standaard 

voorzien van een leegmeldingsysteem zodat jullie nooit 

zonder middelen wast. Tevens wordt er een sensor in 

de machine geplaatst die continu de zeepdosering meet; 

zodat er een constante kwaliteit is met zo laag mogelijk 

verbruik en dus kosten. Om de kosten en de instap laag te 

houden zijn de systemen niet te koop, maar geven wij ze 

kosteloos in bruikleen.

ASSORTIMENT
• Dagelijkse reinigingsmiddelen: vloer, algemene, 

ontvetter, interieur, toilet, oven

• Periodieke reinigingsmiddelen: ontkalker, RVS, 

rioolontstopper

• Desinfectiemiddelen

• Schoonmaak materialen: borstelwerk (bezems, 

trekkers), sponzen, doekjes

• Persoonlijke beschermingsmiddelen; handzeep, 

handdesinfectie

• Toilethygiëne: papier dispensers (handdoekjes, wc 

papier), luchtverfrissers

• Hygiëne papier keuken, poetsrollen

• Doseersystemen

VOORDELEN
	 Concurrerende prijzen

	 Totaal leverancier hygiëne producten

	 Één contactpersoon

	 Zeer snelle en directe levering

	 Advies op maat

	 Kosteloos op maat gemaakt schoonmaakplan

	 Deskundig op het gebied van reinigingsproducten 

en vaatwasmachines
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24-UURS SERVICE / 7 DAGEN PER WEEK
Natuurlijk werken wij met hoogwaardige producten die storingen en problemen voorkomen. Maar er kan altijd iets gebeuren. 

Het is dan van het hoogste belang dat jullie weer snel op weg geholpen worden, zelfs ‘s avonds en in het weekend.  

Hiervoor hebben wij onze 24-uurs servicelijn in het leven geroepen. Bij een storing bellen jullie het nummer dat op de 

doseerpomp staat. Jullie krijgen direct een ervaren monteur aan de lijn die het probleem oplost. Onze monteurs staan 24 uur 

per dag en 7 dagen per week voor jullie klaar; tevens wordt het systeem preventief 1 keer per jaar nagekeken en worden de 

slijtagegevoelige onderdelen kosteloos vervangen.  

ARBO
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Dat is waarvoor de Arbo-wet dient. Ons concept sluit hier perfect op  

aan; de hooggeconcentreerde producten worden verpakt in safe-can verpakkingen. We noemen een aantal voorbeelden:

Veiligheidssluitingen: De doseerpompen zijn voorzien van veiligheidssluitingen die ervoor zorgen dat u nooit direct in 

aanraking komt met de middelen. Zodra u de koppeling losmaakt, sluit zowel de verpakking als de koppeling zich automatisch 

af. Hierdoor voorkomt u knoeien en verkeerd gebruik.

Kleurherkenning: Ons systeem maakt gebruik van een kleurcodering bestaande uit 2 kleuren: blauw (glansspoelmiddel) 

en rood (vaatwasmiddel). De blauwe koppeling van het glansspoelmiddel past op de verpakking met het blauwe etiket.  

En de rode koppeling aan de rode slang past op de rode verpakking met het rode etiket. Hierdoor is het verschil voor iedereen 

duidelijk en worden gevaarlijke situaties voorkomen.

DOORDACHTE SYSTEMEN
Doseerfles 1 dosering per 5 liter; gemakkelijk, geen 

overdosering en geen extra kosten!

HYGIËNE PLAN-HACCP
Hygiëne is in jullie keuken zeer belangrijk. Bovendien 

zijn er allerlei wettelijke vereisten waar aan jullie 

moeten voldoen. Ik ben erop getraind jullie een passend 

hygiëne advies te geven Bovendien kan ik jullie helpen 

met de benodigde informatie zoals een kosteloos op 

maat gemaakt hygiëneplan. HACCP is een online tool 

om in 3 stappen reinigingsplannen controlelijsten, 

productinformatiebladen, hygiëne instructies etc. te 

maken. Met behulp van een smartphone kan er ter plaatse 

alle te reinigen objecten inventariseert worden. Vervolgens 

genereert HACCP een compleet hygiëneplan op maat.  

De laatste stap is een uitgebreide training van personeel 

gericht op hygiënisch, veilig en milieubewust werken. 

Daarnaast train ik jullie in het correct en veilig gebruik van 

onze producten.
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