
CalculatieTaakverdelingInventarisatie BestelportalKwaliteitsmetingen
Werkprogramma Vloerprogramma Tarief Totaal

€ per uur € per week

Groepsruimte / Huiskamer Linoleum 1:50:00 1,8 35,51€    65,10€     
Kantoren Linoleum 0:08:00 0,1 35,51€    4,73€    
Keuken (pantry) Linoleum 1:14:17 1,2 35,51€    43,96€     
Opslagruimten Linoleum 0:06:10 0,1 35,51€    3,65€    
Sanitair - Badkamer Tegels (binnen) 1:06:00 1,1 35,51€    39,06€     
Sanitair - Toilet Tegels (binnen) 1:18:34 1,3 35,51€    46,50€     
Slaapkamer Linoleum 7:40:56 7,7 35,51€    272,80€     
Verkeersruimten Linoleum 2:25:03 2,4 35,51€    85,85€     

561,65€     
2.447,19€        

29.366,26€      

Handeling Element Tarief Totaal
€ per uur € per jaar

Spotsprayen / Boenen Linoleum 0:51:28 0,9 21,00€    18,01€     
Strippen Conserveren Linoleum 32:10:00 32 21,00€    675,50€     

693,51€     

Totaal per jaar:
Schoonmaak op afroep

Aantal
uur per jaar

Totaal per week:

Totaal per maand:

Calcula e - Taak: Huishoudelijke hulp
Aantal

uur per week

Totaal per week:

veiligheidsblad (MSDS)

productinformatieblad (PIS)

Dagelijkse reiniging

Periodieke reiniging

Draag nitril handschoen-
en ter bescherming

Verwissel indien nodig de
sanitaire benodigdheden

Leeg de afvalbak en 
vervang evt de afvalzak

Reinig de spiegel en 
handdoekautomaat

Reinig de lichtschakelaar
en de deurklinken

Reinig de wastafel, kraan 
en zeepautomaat

Trek het toilet door en 
borstel deze ondertussen

Borstel door en spray 
sanitairreiniger in de pot

Reinig het toilet van 
schoon naar vuil

Vloer reinigen met klam-
vochtige microvezelmop

Controleer de ruimte 
voordat u deze verlaat

Stop de gebruikte micro-
vezelmaterialen in wasnet

wasnet
3

2
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Ontkalk het toilet met
Sani Clonet

Zet wanden in met de
sanitair reiniger

Laat dit 10 minuten 
inweken

Wanden afnemen met
microvezeldoek of mop

Schrob de vloer met een-
schijfsmachine of pad

Zuig het water op met een
waterzuiger

Laat vervolgens aan de 
lucht drogen

Controleer de ruimte 
voordat u deze verlaat
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Materialen

leeg eerst de vuilbakken
en vervang evt. de vuilzak

neem vuilbak klamvochtig af reinig lichtschakelaar,
deurklink en separatieglas

verplaats zo min mogelijk
documentatie

reinig het bureau, tafels en
 vensterbanken (foxduster)

neem deze elementen af met
een klamvochtige doek

neem stof aan de achter- en
bovenkant van kasten af (dustbow)

reinig de kasten met een 
klamvochtige doek

reinig de telefoon en hoorn reinig de bureaustoel controleer de ruimte voordat
u deze verlaat

verzamel alle gebruikte
materialen in het wasnet

wasnet

blauwe spray�acon
sprint 200

blauwe microvezeldoek blauwe krasvrije spons melamine spons

greenspeed dustbow greenspeed foxduster blauwe spray�acon
sprint glass

glasmop op driedelige steel

Dagelijkse reiniging

B N

Keukens

Dagelijkse reiniging van een waterkoker

na afloop goed spoelen en volg
stappen van dagelijkse reiniging

laat de waterkoker één of twee
keer koken

strooi 10gr. Sun machinereiniger
in de waterkoker

vul de waterkoker met water

reinig de buitenkant klamvochtigreinig de binnenkant van de
waterkoker klamvochtig

vouw een gele microvezeldoek
en spray hier Suma D2.4 op

verwijder vlekken met een
krasvrije gele schuurspons

Periodieke reiniging van een waterkoker

Hygiënecode voor de horeca
De Hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese 
wetgeving en de HACCP-beginselen.
Ziekmakende bacteriën kunnen zich nestelen in vuile ruimtes, 
op vuile apparatuur en vuile materialen. Om de veiligheid van 
de eet- en drinkwaren te waarborgen moet er in een schone 
omgeving en met schone materialen / apparatuur gewerkt 
worden. Bacteriën en ongedierte kunnen zich dan niet 
nestelen en vermeerderen.
Bereiken van de basisvoorwaarde voor voedselveilig 
werken

   apparatuur en keukenmaterialen.

   materialen duidelijke instructies.

D

Vloeren

Ruim eerst eventueel natte
plekken/vlekken op

Bevestig Witex wisdoekje 
aan de wisdoekhouder

Wis de vloer volgens dit
patroon, sla niks over

Werp het gebruikte wis-
doekje in de afvalzak

Vlakmoppen met de sprenklersteel

Ruim eerst eventueel natte
plekken/vlekken op

Haal de vlakmop uit het
wasnet of verpakking

Bevestig deze aan de
vlakmopframe

Vul de steel met 
gedoseerde vloerreiniger

Spray vloeistof op de grond
mop is nu klamvochtig

Mop de vloer klamvochtig Haal de vuile vlakmoppen
van de vlakmopframe

Stop de vuile doek in
het wasnet

Vlekverwijdering op tapijt

30 sec

5 sec

Probeer vlekken altijd zo 
snel mogelijk te behandelen

Verwijder aangekoekte ver-
vuiling en zuig het op

neep deppend overtollig
vloeistof op met een doek

voor de vlek niet inwrijven!

De vlek insprayen met
Tapi Spotex 2 (vanaf 15cm)

Laat 30 seconden inweken Scrub de vlek met een 
scrubby en minipad

Laat nu aan de lucht 
drogen

Stofwissen

C J K L H

Handreiniging met handzeep

20 sec

Handdesinfectie met handalcohol

Handhygiëne is de belangrijkste maatregel om risico op overdracht
van micro-organismen te verminderen.

1 3 4 5

6 7 8 9

11 13 14 15

desinfecteren met handalcohol.

   Het is niet nodig om de handen nat te maken en te drogen.
Handschoenen

Wanneer is een goede handhygiëne van belang?

   en voor en na contact met voedsel.

HGE

Wanneer reinigen en wanneer reinigen / desinfecteren?

Welke methode?
Divosan ETHA-plus

Suma Bac D10

Suma Tab D4 
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klamvochtig afnemen
tegelwand < 1,80m | hygiënezakhouder
deur, omlijsting en klinken | handdoekautomaat

steunrekken | zeepdispenser | closetpot/zitting klamvochtig afnemen

afvalbak legen
sanitaire benodigdheden aanvullen
toiletrolholder | borstelhouder klamvochtig afnemen
luchtverfrisser klamvochtig afnemen
closetpot/zitting | wastafel kalk verwijderen
plafond, randen en richels spinrag verwijderen
tegels (binnen) moppen enkelvoudig

Sanitaire Ruimten
Begane Grond:  Toiletruimte Dames, Toiletruimte Heren, Toiletruimte Mindervaliden, Toiletruimte Dames, Toiletruimte Heren

wastafel klamvochtig afnemen
klamvochtig afnemenafvalbak | spiegel
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vingertasten verwijderen
balie | tafel | bedieningspaneel klamvochtig afnemen

telefoon | beeldscherm | kruk | stoel | bank
aanrechtkast | rvs klamvochtig afnemen
separatieglas vingertasten verwijderen
separatieglas | schuifdeur bewassen
kapstok | radiator | kantoorapparatuur | kast | plantenbak klamvochtig afnemen
kast hoog | wandplank | wanddecoratie | plafond spinrag verwijderen

Verkeersruimten
1e etage:   publiekshal (2.00), verkeersruimte (2.37), Coffeecorner 1, Coffeecorner 2

afvalbak (vuilscheidingsbakken) legen en evt. zak vervangen

klamvochtig afnemen
afvalbak | AED apparaat | lift deur | vensterbank | deur |

deur, omlijsting en klinken | lift deur | lichtschakelaar

aanrechtblad, koffie apparaat, waterdispenser klamvochtig afnemen

vloer [hard] enkelvoudig moppen
vloer [tapijt] vlekverwijderen
vloer [tapijt] plaatselijk rolvegen
vloer [tapijt] stofzuigen
schoonloopmat stofzuigen
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vingertasten verwijderendeur, omlijsting en klinken | lichtschakelaar  
bedieningspaneel | telefoon | bureau | tafel klamvochtig afnemen

Administratieve ruimten
1e etage:   (2.04 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.25 | 2.28 | 2.29 | 2.05a | 2.12b | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.05b 
2.09a | 2.09b | 2.10a | 2.10b | 2.11 | 2.12a | 2.17 | 2.18 | 2.23), kantoor a en b (2.22), Kantoor (2.27), : spreekkamer (2.05d | 2.10e | 2.23a | 2.26), 
spreekkamer t.o. 2.09b (2.10c), spreekkamer t.o. 2.11 (2.10d), multimedia centre (2.05)

afvalbak legen en evt. zak vervangen

vloer [tapijt] vlekverwijderen
vloer [tapijt] plaatselijk rolvegen
vloer [tapijt] stofzuigen

afvalbak (vuilscheidingsbakken) legen en evt. zak vervangen
beeldscherm | toetsenbord | bank | bureaustoel 

klamvochtig afnemenstoel | ladeblok | vensterbank | kast hoog en laag
separatieglas bewassen
kapstok | radiator | computer | afvalbak | plantenbak klamvochtig afnemen
kast hoog | wandplank | wanddecoratie | plafond spinrag verwijderen

A rode emmer met hulpmaterialen sanitair
35499 - ultra reinigingsdoek rood
35499 - reinigingsspons rood
10509 - sani 100 sprayflacon 0,5L
10087 - sani clonet (ontkalker)

C

blauwe emmer met hulpmaterialen interieur
35499 - ultra reinigingsdoek blauw
35499 - reinigingsspons blauw
10510 - sprint 200 sprayflacon 0,5L
24512 - power spons melamine grijs

groene emmer met hulpmaterialen vloeren
10028 - tapi spotex 2 vlekverwijderaar
25081 - scrubby handschrobber groen
27734 - scrubby pad gr/bl microvezel
27735 - scrubby pad wit microvezel

D gele emmer met hulpmaterialen keukens
35499 - ultra reinigingsdoek geel
35499 - reinigingsspons geel
26234 - suma d2.4 sprayflacon 0,5L

handendesinfectie
26518 - soft care des handalcohol
alcoholdesinfectiemiddel
26528 - etha plus

24683 - handschoen dispenser 
3600.. - handschoen nitril (S=5, M=6, L=7, XL=8)
35854 - euro dispenser m-rol mini pearl (z)
25589 - m-rol cell. 1lgs mini
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foxduster aan telesteel - stof verwijderen
26464 - steel 3-delig 0,6m tot 1,5m
26787 - duster fox midi microvezelhoes
26790 - duster fox hoes midi

J tweedelige steel met wisdoekhouder
16024 - steel 2-delig groen 1,8m
16388 - wisdoekhouder 60cm
15046 - witex 22x60

sprenklersteel + fles in groene emmer
17543 - steel sprenkler + fles 1,45m
27554 - vlakmopframe 40cm multilink
27691 - vlakmop 45cm twistmop groen
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M taski documenthouder
27465 - taski trolley documentenhouder

dustbow flexibele stofverwijderaar
25369 - dustbow flexibele stofreiniger
25368 - dustbow microvezelhoes

36333 - TASKI trolley midi gesloten

Werkplanning per taak

Experience our services

CONTROLE  TOILETRUIMTE
8:00 - 9:00 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00 20:00 - 21:00
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Aftekenlijst Controle Toiletruimte

CCP= 
Critical Control Point
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Taski Swingo 350BMS

Kostenbesparing door optimalisatie van 
taakverdeling, instructie, methoden en gebruik van 

materiaal / middelen conform richtlijnen

Wasruimte

Doseerapparatuur voor automatische dosering
van vloeibare wasmiddelen
1.  Kies uw programma met behulp van de wastabel
2.  De juiste wasmiddelen worden automatisch gedoseerd

CLAX SLC Doseersysteem

deze producten aansluiten op het Clax L5000E
doseersysteem voor textielverzorging
• Clax Plus
• Clax Bright
• Clax Combi Citric
• Producten voor specifieke textielbewassing op aanvraag

CLAX

Doseerapparatuur voor automatische dosering
van vloeibare wasmiddelen
1 Kies uw programma met behulp van de wastabel
2 De juiste wasmiddelen worden automatisch gedoseerd

CLAX L-5000E doseersysteem

Meer informatie?
Voor vragen staat de afdeling Customer Service tot uw beschikking: 030- 247 69 11.
Ook kunt u contact opnemen met uw Account Manager.

Automatische dosering met behulp van
vloeibare wasmiddelen

Handmatige dosering met behulp van
poeders of tabletten

Producten voor het Clax L-5000E doseersysteem
• CLAX Plus
• CLAX Bright
• CLAX Combi Citric
• Producten voor specifieke textiekbewasing op aanvraag

CLAX

waspoeder in sachets

Omo sachets

CLAX Stain Remover
probleemoplossers
voor de verwijdering van eiwit-, bloed-, thee-, koffie-, olie-, verf-,
roest- en ijzervlekken.

SoftCare handzeep
Multirollen
Persoonlijke veiligheidsitems

Persoonlijke Hygiëne

Nummer Vervangt 

Uitgegeven d.d. 

Kiwa N.V.  

Sir W. Churchill-laan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK ZH 

Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 

E-mail info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Veiligheids certificaat 

Reinigingsmiddel doseerapparatuur 

Veiligheids-
handschoenen

Werkschoenen Stofmasker

Centraal alarmnummer:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum:
Eerste hulp bij prikaccidenten: 

Meldpunten
112
030 274 88 88
088 002 55 77

Brand:
Waarschuw bij een brand zo snel mogelijk de brandweer via het brand-
alarm, de receptie, portier of rechtstreeks via alarmnummer 112. Blijf in 
ieder geval kalm en geef duidelijk je naam en de locatie waar je je 
bevindt. Bestrijd een grote brand nooit zelf! 
Gebruik tijdens een brand nooit de lift.
Ongeval:
Waarschuw bij ernstig letsel de eventueel aanwezige EHBO’er, bedrijfs-
hulpverlener, of bel rechtstreeks alarmnummer 112. Gebruik voor 
eenvoudige wonden zoals een snee of schaafwond de verbanddoos.
Zorg ervoor dat de verbanddoos na gebruik weer wordt aangevuld. 
Meld dit bij je leidinggevende. Vul na een ongeval altijd een ongevallen-
registratieformulier in. Gebruik voor bijna-ongevallen een SOS-formulier.
Prikaccident:
Laat de wond goed doorbloeden, spoel goed schoon met water en
ontsmet. Waarschuw je leidinggevende en bel de Eerste Hulp Bij 
Prikaccidenten: 088 002 55 77. Neem het voorwerp waar je je aan
gesneden of geprikt hebt altijd mee.

Wat te doen bij

In veel gebouwen zijn op verschillende plaatsen nooddeuren. Neem eens
de proef op de som en volg de aangebrachte richtingspijlen, zodat je
weet waar je dan uitkomt.

Vluchtwegen

Richting van de nooduitgang
naar links

Nooduitgang EHBO post Brancard post BHV post Verzamelplaats Brandblusser

Richting van de nooduitgang
rechtdoor

Richting van de nooduitgang
naar rechts

Controleer regelmatig of de vluchtwegen niet versperd zijn. Geef
eventuele obstakels en andere onveilige situaties altijd door aan je 
leidinggevende. Een vrije vluchtweg kan van levensbelang zijn!

Je bent verplicht gebruik te maken van werkkleding en de 
voorgeschreven (verplichte) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke bescherming

Veiligheidsbril Gehoor-
bescherming

Helm

Gebruik - in ieder geval bij sanitairreiniging, handschoenen om exceem
of infecties te voorkomen. In verband met latexallergie: gebruik nitril!

Plaats voldoende waarschuwingsborden voordat je begint met moppen
en haal ze weg als de vloer droog is. Denk na waar je de borden plaatst.

OPGEPAST
NATTE VLOER

'' GLAD ''

   

CAUTION
WET FLOOR

trek NITRIL
handschoenen aan

was je handen
altijd goed

gebruik de HC
deurhanger

plaats waar-
schuwingsborden

Symbolen op etiketten

Acute gezondheidseffecten:
Het gezondheidsgevaal van deze producten is 
minder ernstig dan bij giftige en bijtende stoffen.
Ontvlambaar:
Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in
contact komt met een ontstekingsbron.
Giftig:
Product kan bij opname door mond, via huid of door 
inademing ernstig gevaar opleveren of dodelijk zijn.
Bijtend:
Product heeft een vernietigend effect op lichaams-
weefsels als huid, ogen en slokdarm. 
Milieugevaarlijk:
Producten die als ze in het milieu terecht komen,
schadelijk zijn voor de organismen.

Wees voorzichtig met reinigingsmiddelen. Deze middelen kun je 
herkennen aan de bovenstaande symbolen op het etiket. Laat ze niet in
contact komen met je houd, ogen of mond. Adem de dampen niet in en
was je handen voordat je gaat eten, drinken of roken.
Werken met producten voorzien van deze symbolen is alleen toegestaan
voor medewerkers die hiervoor speciale instructie hebben gehad. 
- Alle verpakkingen moeten zijn voorzien van een duidelijke

   inhoudsaanduiding en altijd worden afgesloten
- Ontbreekt het etiket, dan het product niet gebruiken

   en de leidinggevende waarschuwen
- Doseer volgens voorschrift
- In geval van veel gemorste 

   schoonmaakmiddelen: neem maatregelen
   om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- Meng nooit producten met elkaar!

Chemicaliën

Een verkeerde werkhouding kan leiden tot lichamelijke klachten.
Houd daarom rekening met je houding bij het uitvoeren van je werkzaam-
heden. Zorg ervoor dat je je rug altijd recht houdt. Leer jezelf een houding
aan die prettig voelt en die je lichaam gezond houdt.

Werkhouding

Voorkom klachten aan de rug, nek, polsen en ellebogen door 
een goede houding:

- doe staand werk in spreidstand (voeten uit elkaar, knieën licht gebogen
- stel je steel in tot schouderhoogte
- zoek steun met je vrije hand, je staat steviger en kunt meer kracht zetten
- gebruik een telescoopsteel of trapje als je boven je hoofd werkt
- til vanuit je benen en niet vanuit je rug
- wissel je activiteiten af
- houd je rug zoveel mogelijk recht
- gebruik de microvezeldoeken klamvochtig, werk niet met sopjes en

   wring de doeken niet uit (de doek is dan te nat)
- ga bij lage werkzaamheden op één knie zitten

MENG NOOIT
PRODUCTEN
MET ELKAAR

oud

Ga nooit op tafels en stoelen staan, maar gebruik een telescoopsteel!
Lees voor gebruik van nieuwe materialen eerst de instructie door.

nieuw

Alarmnummer hoofdkantoor
Alarmnummer locatie
Lokaal alarmnummer politie

Telefoonnummers
___________________
___________________
___________________

de basisregels van schoonmaak en hygiëne

Hoe verspreiden micro-organismen zich?

Noodprotocollen

Logboek

Pro Clean System




