
HYGIËNE VOORBEREIDINGEN VOOR SCHOLEN

VAN LEGE

NAAR VOLLE 

SCHOOLBANKEN.



Goed voorbereid de 

deuren weer openen.

Het is bijna zo ver: de deuren van de scholen mogen weer open. 
Dat is natuurlijk hartstikke mooi! Een goede hygiëne is daarbij wel 
ontzettend belangrijk. Dat vraagt om aanpassingen.

Naast de reguliere maatregelen, heeft het RIVM bepaald dat er in 
elk klaslokaal desinfecterende handgel, zeeppompjes, papieren 
zakdoekjes en oppervlaktespray aanwezig moet zijn. Maar het 
gaat verder dan persoonlijke hygiëne. Er moet er ook aan zaken 
als looproutes worden gedacht.

Zo komt er veel op u af. Want wat heeft u nu echt nodig om goed 
voorbereid de deuren te openen? Dat hebben wij op een rijtje 
gezet.

Het Laundry Expert Team



Maar allereerst: wat zijn de risico-oppervlakten waar meer 
aandacht voor moet zijn? Door contactpunten meerdaags goed 
te desinfecteren kan kruisbesmetting worden voorkomen. 

GANG | INGANG
• Deurklinken
• Oppervlak rondom de klinken
• Trapleuningen
• Knoppen in/bij lift
• Armleuning lift
• Lichtschakelaars (en de oppervlakken

rondom)

LOKALEN/LERARENKAMERS
• Printer (bediening, printlades)
• Contactpunten computerscherm
• Muis
• Toetsenbord
• Horizontaal oppervlak bureau
• Headset
• Telefoon
• Kasten (contactpunten)
• Rugleuning bureaustoel
• Armleuning bureaustoel

SANITAIR
• Deurklinken
• Lichtschakelaars
• Zeep- & papierdispenser
• Toiletroldispenser
• Deksel vuilbakje
• Doorspoelknop
• Toiletbril
• Deksel toilet
• Handgreep toiletborstel

PANTRY
• Lichtschakelaars
• Handdoekdispenser
• Zeepdispenser
• Contactzone van wastafel en gootsteen
• Contactzone van hoge en lage kasten
• Contactzone van de magnetron,
• Waterkoker, koffiezetapparaat etc
• Bovenkant afvalbakken
• Deurklinken
• Oppervlak rond deurklink
• Zijkant deuren

REINIGING VAN 

OPPERVLAKTEN.



SELECTIE VAN

BENODIGDE PRODUCTEN.

Schoonmaken laat u natuurlijk het liefste aan uw schoonmaakpartner over. Toch is het ook 
noodzakelijk om zelf meer aandacht te besteden aan hygiëne in de klaslokalen, speellokalen, 
toiletten, gangen, lerarenkamers en overige gemeenschappelijke ruimtes. Efficiëntie is daarbij fijn, 
want deze taken komen bovenop de dagelijkse werkzaamheden.

Speciaal voor scholen hebben we een selectie gemaakt van schoonmaakapparatuur, -middelen en 
andere items die in deze tijd van belang zijn. 

VLOERREINIGING

i-mop Lite en/of i-mop XL

• Inzetbaar voor het machinaal reinigen van uw (harde) vloeren.
• Geen gestruikel over snoeren. Beide varianten zijn snoerloos.
• Maakt rond en onder objecten schoon, net als een dweil

maar sneller en grondiger.

Wecoline desinfectie foam

• Een desinfectant en viruscide.
• Doodt binnen één minuut alle virussen, bacteriën en gisten. En 

daarnaast doodt het alle schimmels in twee minuten.
• Navulling van 5 L ook beschikbaar.

SCHOONMAAKMIDDELEN

OMGEVING EN OPPERVLAKTEN.

Clean ’n Easy hygiënische en desinfectie doeken

• Kant-en-klaar langdurig antibacterieel en schimmelwerend 
beschermend middel.

• Geschikt voor waterbestendige oppervlakken, waaronder 
waterbestendig textiel. 



SELECTIE VAN

BENODIGDE PRODUCTEN.

SCHOONMAAKMIDDELEN

Antibacteriële oppervlaktebescherming

• Kant-en-klaar langdurig antibacterieel en schimmelwerend 
beschermend middel.

• Geschikt voor waterbestendige oppervlakken, waaronder 
waterbestendig textiel.

Green’R Wind
Glas & ruitenreiniger

• Perfecte glas en ruitenreiniger om alle glazen, glanzende 
en gelamineerde oppervlakken te reinigen.

• De raamreiniger droogt snel en laat geen strepen achter.
• Beschikbaar in sprayflacons en navullingen.

Green’R Floors
Vloerreiniger

• Deze vloerreiniger is geschikt voor beschermde vloeren, 
parketvloeren, linoleum en fragiele oppervlakken.

• Dit schoonmaakmiddel reinigt effectief en laat uw vloeren weer 
glanzen, zónder een enkel spoor achter te laten

Green’R Easy All
Allesreiniger alkalisch

• Het schoonmaakmiddel is gebruiksklaar, waardoor u direct 
aan de slag kunt zonder deze te verdunnen

• Deze allesreiniger reinigt en ontvet alle oppervlakken snel en 
effectief.

De Green’R lijn is milieuvriendelijk en heeft het 
EU Ecolabel toegekend gekregen.



HANDVERZORGING

Desinfectie dispenser wastafel en I-protect
Foam

• Te bevestigen naast de wasbak.
• Een automatische dispenser.
• De foam is de vulling van de dispenser.

Mondkapje

• Bescherming voor personeel.
• Zowel beschikbaar in medical & non-medical.
• Het mondkapje kan 5 dagen gebruikt worden.

PERSOONLIJKE HYGIËNE EN BESCHERMING.

SELECTIE VAN

BENODIGDE PRODUCTEN.

LICHAAMSBESCHERMING

Desinfectiezuil

• Inclusief dispenser.
• Zowel automatische als druk-dispensers beschikbaar.

Desinfecterende handgel

• Desinfectie van de handen.
• Pocketformaat.

+



VEILIGHEID.

SELECTIE VAN

BENODIGDE PRODUCTEN.

Signalering

• Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.
• Inzetbaar voor het bepalen van de looproutes op 

uw locatie en ondersteunend in de bewustwording 
voor het 1,5 meter afstand houden.



i-mop Lite en/of i-mop XL

Desinfectie foam
Clean ‘n Easy

PRIJZENLIJST.

PRODUCT UITVOERING PRIJS (excl. btw)

i-mop Diverse opties Vanaf € 2.890,00

Wecoline desinfectie foam 750 ml € 7,95

Clean ’n Easy hygiënische en 
desinfectiedoeken

Box + 150 st € 42,65

Navulling, 150 st € 25,25

Antibacteriële oppervlaktebescherming 1 l € 18,27

Green’R Wind
Glas & ruitenreiniger

750 ml € 3,33

5 l € 11,43

Green’R Easy All 
Allesreiniger alkalisch

750 ml € 2,60

5 l € 10,25

Green’R Floors
Vloerreiniger

1 l € 3,25

5 l € 9,85

Desinfecterende handgel 120 ml € 3,92

Desinfectiezuil Diverse opties vanaf € 340,00

Desinfectie
dispenser wastafel (automatisch)

1st € 79,90

I-Protect hygienic Foam 400 ml € 12,90 

Mondkapje medical Medical € 5,65

Mondkapje non medical Non-medical € 2,52

Signalering Diverse opties Op aanvraag

* Prijswijzigingen voorbehouden



LAAT ONS WETEN 

WAAR WE U MEE 

KUNNEN HELPEN.
ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Experts. Binnen ons team zijn Astrid en Koen de echte 
specialisten op dit gebied. Zij kijken met u mee naar wat 

de beste schoonmaakoplossing is voor uw faciliteit.  

ASTRID GODEKE | KOEN BAKKER

Astrid is onze commercieel 
assistent. Zij regelt alles 

rondom de in- en verkoop 
van producten en kent ons 
assortiment van binnen en 

buiten. 

Heeft u vragen over de 
beschikbaarheid of 

werking van producten?

Vraag het Astrid!

astrid@laundryexpert.nl

Koen is onze chemical & 
applicatie specialist. Hij is 
verantwoordelijk voor alles 
wat met wassen en 
schoonmaken te maken 
heeft.

Heeft u vragen over de 
(chemische) werking van 
de schoonmaakmiddelen?

Vraag het Koen!

koen@laundryexpert.nl

Natuurlijk zijn we ook telefonisch 
bereikbaar: 088 - 52 86 310

mailto:astrid@laundryexpert.nl
mailto:koen@laundryexpert.nl

