AFBEELDINGEN ZIJN TER ILLUSTRATIE.

DE OPLOSSING EN HET ADVIES
VOOR IEDEREEN IS “HANDEN WASSEN”.
Wij brengen handen wassen naar elk gewenste locatie in Nederland en Buitenland! Met onze mobiele handwas-units
van Handenwassen.nl. kiest u voor de perfecte hygiëne en een veilig gevoel voor uw medewerkers, klanten, bezoekers
en gasten. De mobiele was-units zijn geheel self-supporting en daardoor op elke locatie te plaatsen. Er is geen vaste aansluiting nodig voor water aan- en afvoer.
HUREN
Vanaf een maand is de dagprijs		
€ 16,95
Weekendprijs				€ 125,00
Weekprijs				€ 165,00

KOPEN
Een mobiele handwas-unit á € 695,00 is voorzien van;
❱ Wasbak
❱ Kraan
❱ Afvoer
❱ Voetpomp voor water toevoer
❱ Jerrycan inhoud 20 ltr. voor schoonwater toevoer
❱ Jerrycan inhoud 20 ltr. voor vuilwater afvoer
❱ Zeep dispenser
❱ Papieren handdoekhouder
❱ 4 wielen, 2 voorzien van rem

LEASEN
Lease een Handwas-unit per maand gedurende
12 maanden. Per maand € 62,50 ex btw, met een
aanbetaling van € 150,00. Na de lease periode is de unit
van uzelf.

OPTIONEEL
De handwas-unit in eigen huisstijl (bedrijfsstyling)
produceren á € 220,00 is inclusief;
❱ Ontwerp
❱ Materiaal
❱	
Beplakking op de handwas-unit
Een onderhoudsbeurt per jaar af te sluiten á € 125,00
❱	
Jaarlijkse controle; testen, reinigen, smeren en
vervangen toevoerslangen en thermische desinfectie
gehele was-unit.

PROMOTIE TEAM
Ons promotieteam plaatst een pop-up store met minimaal
3 mobiele handwas-units en brengt gratis handenwassen
naar elke locatie in Nederland.
Perfect te combineren op een groot terras of in een
winkelstraat, waarbij het handen wassen aangeboden wordt
door de ondernemer(s) aan het winkelend publiek of gasten
op het terras.
Uw organisatie wordt zichtbaar gemaakt aan de bezoekers
van de pop-up store en het promotieteam attendeert de
bezoekers op het gratis handen wassen.
Genoemde prijzen zijn exclusief btw en transport.

U kunt kiezen voor een standaard was-unit,
maar optioneel is deze ook volledig in eigen huisstijl te produceren.
INFORMATIE OF BESTELLEN?

085 - 0644 363

info@handenwassen.nl

Wij brengen handen wassen naar elke gewenste locatie in heel Nederland.
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