
Feel
Good
Hygiene



CWS staat voor Feel Good Hygiene. Wij willen mensen een  
toiletruimte bieden die fris, schoon en veilig is. Met sanitaire 
voorzieningen die goed, intuïtief en zonder verspilling werken. 
Het resultaat? Mensen voelen zich prettiger en nemen meer 
tijd voor (hand)hygiëne.

Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS  
bij aan de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers en bezoekers.  
Met complete oplossingen bevorderen we de sanitaire hygiëne en  
verminderen we de verspreiding van ziektekiemen. Op deze wijze dragen  
we bij aan een lager ziekteverzuim in jouw organisatie. 

Feel Good Hygiene



Feel safe
Goed handen wassen is nodig  
om kruisbesmetting te voorkomen.  
Bij ons vind je alle mogelijke  
producten en diensten voor een 
betere hand- en toilethygiëne.  
Gezonder voor iedereen.

Feel 
comfortable
We voegen beleving toe  
aan de sanitaire ruimte met  
kleuren, geuren, geluid en 
slimme dispensers. Zodra je  
binnenkomt, voel je – met al  
je zintuigen – dat alles klopt.

Feel  
sustainable
Een duurzame toiletruimte geeft 
mensen het gevoel goed te doen.  
Met onze verhuurservice en door  
hergebruik van materialen bespaar  
je water en energie, en dring je  
het verbruik van grondstoffen 
terug. Zo dragen we bij aan een 
circulaire economie.



Zo maken we het waar

Inzet van onze kennis en ervaring voor toiletruimtes  
die steeds beter, schoner en prettiger zijn.1

Een nergens-naar-omkijken service: in onze  
verhuurservice regelen we alles voor je. Installatie,  
levering van verbruiksartikelen en onderhoud ter plekke.3

Deskundig advies met altijd oplossingen die passen  
bij jouw wensen, eisen en behoeftes.2



Na het toiletgebruik zitten er tot 
wel 200.000.000 bacteriën op  
je handen! Het niet wassen van  
je handen betekent dus: ziektes 
verspreiden.

Bij het handen wassen vergeten 
we vaak onze vingertoppen, hand-
palmen en duimen.

Vochtige handen verspreiden  
1.000 keer meer bacteriën dan droge 
handen. Droog ze dus goed af!

80% van de besmettingen tussen 
mensen worden veroorzaakt door 
handcontact.

47% van de ziektes kan worden  
voorkomen door goed je handen 
te wassen.

De meeste bacteriën zitten  
door kruisbesmetting op de muis 
of het toetsenbord: gemiddeld 
10.000 organismen per vierkante 
centimeter.

Handig om te weten:



0800 1899 (Nederland) 
0800 97180 (België) 
 
info.sales@cws.com 
cws.com/hygiene

Goed voor 
mensen 

Goed voor  
het milieu

Goed voor jouw 
organisatie
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