Houd COVID-19
buiten de deur!

Basispakket




Desinfecterende Wipes
500 ml pomp handdesinfectie
Handdesinfectie instructie

Basis zuil



€25,00  €17,75

€135,00  €115,00



Hiernaast hebben wij ons
basisaanbod weergegeven
middels starterspakketten
voor uw kantooromgeving.
Op de volgende pagina
vindt u een bestellijst met
dit basisaanbod en onze
aanvullende
desinfectiemiddelen.
Graag denken wij met u
mee om voor uw locatie een
passend pakket samen te
stellen. Tevens kunnen wij u
adviseren op het gebied
van looproutes en signing.

Basis zuil voor bijvoorbeeld in de
centrale hal
Inclusief 500 ml pomp en twee dozen
tissues

Non touch zuil €415,00  €365,00


Momenteel loopt het aantal
besmettingen hard op. Om
uw medewerkers gerust te
stellen en het risico op
besmetting te beperken,
bieden wij verschillende
desinfectiemiddelen aan.

Bel gerust voor
meer informatie of
een afspraak!

Met gebruik van de Non Touch zuil
kunnen uw collega’s en bezoekers hun
handen desinfecteren zonder hierbij de
zuil aan te raken
Inclusief 5 liter handdesinfectie

Heeft u de handige instructie voor
goed handen-wassen en
desinfectie al? Vraag deze gratis
aan!
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Vlietstra Schoonmaak B.V. | Ceresweg 28 8938 BG Leeuwarden
E: Commercie@vlietstraschoonmaak.nl

T: 085 902 4500 W: www.Vlietstraschoonmaak.nl

Bestellijst:
Product

Inhoud

Prijs

Aantal

Basispakket

€ 17,75

….

Basis zuil

€ 115,00

….

Non touch zuil

€ 365,00

….

€ 5,95

….

€ 6,25

….

Oppervlakte desinfectie

500 ml

Antibacteriële wipes
Foamspray oppervlakte desinfectie

750 ml

€ 9,95

….

Desinfectie handgel/spray

100 ml

€ 3,95

….

250 ml

€ 9,90

….

Desinfectie handgel (handpompje)

500 ml

€ 12,25

….

Antibacteriële handzeep

750 ml

€ 7,85

….

Chloortabletten

300 stuks

€ 31,25

….

Veiligheidsbrillen

per stuk

€ 3,25

….

3200 stuks

€ 43,15

….

Papieren handdoekjes

Let op! Prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 21-08-2020.

Heeft u vragen over onze aanvullende dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie, we kijken graag naar de
mogelijkheden!

Alle prijzen zijn exclusief BTW
Vlietstra Schoonmaak B.V. | Ceresweg 28 8938 BG Leeuwarden
E: Commercie@vlietstraschoonmaak.nl

T: 085 902 4500 W: www.Vlietstraschoonmaak.nl

