Pay Per User

Krijg grip op uw jaarlijkse budget met het Pay Per User concept.
Wilt u graag meer inzicht in het verbruik en de kosten van uw sanitaire voorzieningen?
Verlangt u bovendien naar ontzorging op het gebied van levering, facturatie en
onderhoud binnen uw organisatie? Ontdek dan ons Pay Per User concept, waarbij we u
optimaal ontzorgen door het leveren van sanitaire supplies voor een vaste prijs per
(fulltime) gebruiker!

100% �lexibel

Met ons unieke concept Pay Per User bieden we optimale �lexibiliteit in diverse branches.
Of u nu facilitair verantwoordelijk bent in een kantooromgeving, zorginstelling of school,
vanaf nu is het mogelijk om voor een vaste prijs per gebruiker te betalen. Hier al uw
voordelen op een rij:

Overzichtelijk & Transparant
• Optimaal inzicht in uw verbruik en kosten door periodieke rapportages.
• Benchmark met andere hotels om uw prestaties te optimaliseren.

Kostenbesparing
• Geen investeringskosten in de voorraad van supplies | kosten �luctueren mee met het
aantal gebruikers.
• Geen investeringskosten ten aanzien van dispensers en montage.

Facturatie
• Facturatie op basis van het aantal bezette kamers | betaling achteraf in plaats van
vooraf | geen nafacturatie.
• Facturatie vindt plaats per maand | minder administratieve druk.

Onderhoud
• Jaarlijkse controle van dispensers.

Levering
• Maximale ontzorging door automatisch periodieke levering van benodigde supplies.

Feel the expertise

Pakketkeuze

Met Pay Per User spelen we in op de groeiende behoefte naar �lexibilisering. Waar u

Het Pay Per User concept is verkrijgbaar in een drie-, vier- of vijfsterren pakket. Het

voorheen gebruik maakte van eigen bevoorrading, krijgt u nu de mogelijkheid om

verschil tussen de pakketten zit in het merk van de dispensers en vullingen. Daarnaast

sanitaire supplies af te nemen voor een vaste prijs per gebruiker. We ontzorgen u

verzorgen wij het vijfsterren pakket plus, waarbij een volledig duurzame oplossing wordt

doordat we een nauwkeurige begeleiding van het inkoopproces en een kostenbesparing

ingezet. We leveren hierbij altijd maatwerk passend bij uw organisatie.

kunnen bieden, waarbij we periodiek leveren uit eigen magazijn. Aan de hand van het
aantal gebruikers factureren we op maandbasis, wel zo overzichtelijk en transparant.
De prijs per gebruiker wordt berekend aan de hand van onderstaande criteria:
• Type organisatie
• Aantal medewerkers
• Aantal bezoekers
• Gemiddelde verblijfsduur bezoeker
• Aanta ltoiletgroepen
• Aantal herentoiletten
• Aantal damestoiletten

Maatwerk
Wij bieden ons Pay Per Room concept aan in de Comfort en Luxere Premium lijn.
Het pakket wordt samengesteld op basis van uw wensen en behoeften én die van uw
gasten. Onderstaand een overzicht van de twee lijnen met vullingen en dispensers,
waarbij wij altijd maatwerk kunnen leveren passend bij uw organisatie.
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Pay Per User

Hoe werkt het?

