
1

LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019  CATALOGUS

CATALOGUS

Programma

Demonstraties

Standhouders

Algemene Info

TOWELS AN HOUR
Together for perfection
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 INHOUDSOPGAVE

Geschikt voor alle industriële drogers 
Wisselt afvalenergie uitgaande lucht met verse ingaande lucht 

Significante besparingen tot bewezen 35% van droger input 
Tot 10% meer drogercapaciteit 

Effectieve filtratie van drogerlucht 
Duurzame oplossing - indirecte verwarmingsmethode 

Plug & Play oplossing -  makkelijk te installeren 

Range van lucht-lucht warmtewisselaars voor het effectief 
recupereren van warmte uit het droogproces 

HEAT-X AIR2AIR TECHNOLOGIE 

Vraag naar de actievoorwaarden 

`n Gastvrij welkom!
Voor stomerijen (Retail Textile Cleaning) en wasserijen (Industrial Textile  
Service) is de entree gratis. U ontvangt door de gastvrije bijdragen van de 
sponsors de hele dag koffie en thee gratis, alsmede een lunch, 3 muntjes 
voor andere drankjes  en een walking dinner op vrijdag. Uiteraard kunt u bij 
de binnenkomst-registratie extra muntjes verkrijgen. Let op! U kunt alleen 
met cash betalen. 

Voor toeleveranciers, consultants, e.a. wordt een toegangsprijs van € 150,- 
per persoon per dag berekend. Al het bovenstaande is hierbij inbegrepen.
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 WELKOM

 

VEMATEX: VOORUITGANG  
DOOR VERBINDING!

Natuurlijk zijn VEMATEX-leden goed ver-
tegenwoordigd tijdens dit evenement. Op 
hun stands en met hun demo’s zullen zij u 
graag de huidige stand van de techniek laten 
zien en de nodige innovaties! Waarmee uw 
bedrijfsvoering actief ondersteund wordt en 
steeds weer optimaal afgestemd kan worden 
op veranderende marktomstandigheden en 
de specifieke wensen van u, de klant! Met 
een proactieve houding pakken de VEMATEX-
bedrijven de nieuwe uitdagingen, die zich steeds 
sneller aandienen, op zodat ook u optimaal in 

kunt spelen op vragen van uw klanten.
De laatste jaren krijgen ICT, Big Data 
en robotisering veel aandacht. Op dit 
terrein is nog veel winst te behalen als 
het gaat om meer efficiency in de diverse 
bedrijfsprocessen zoals de reiniging maar 
zeker ook de logistiek. Deze ontwikkelingen 
hebben veel impact; zowel voor producten 
en dienstverlening als ook voor de 
werkgelegenheid binnen de sector. Het is 
zaak om dit in goede banen te leiden. En dus 
is het zaak om continu de samenwerking en 
het overleg op te zoeken. In de 1:1-relaties 
maar zeker ook binnen de diverse projecten 
die door FTN, NETEX en CINET geïnitieerd 
worden.

Samenwerking en kennis delen zijn 
belangrijke zaken die de sector vooruit 
brengen. VEMATEX is daarom graag 
betrokken bij activiteiten en evenementen. 
Nationaal en ook internationaal; de wereld 
is de laatste jaren immers veel groter 
geworden! Niet alleen kennis vergaren kan 
leiden tot nieuwe ideeën, maar ook kennis 
delen brengt vaak nieuwe, verrassende 
inzichten.

De techniek maakt het mogelijk om op elk 
moment van de dag met elkaar in verbinding 
te staan. Communicatie kan snel en effectief 
zijn. Maar het persoonlijk contact is niet 
minder belangrijk geworden. Misschien 
neemt het belang hiervan juist toe. Daarom 
zal VEMATEX actief bezig blijven met 
activiteiten die deze persoonlijke contacten 

mogelijk maken. Zoals het Laundry 
Experience Event en de jaarlijkse VEMATEX 
Netwerkdagen. Daarnaast blijft VEMATEX 
actief betrokken bij allerlei evenementen 
binnen de branche die door FTN en NETEX 
opgezet worden.

Vanaf deze plek wens ik u, mede namens 
de VEMATEX-leden, deelnemers en alle 
betrokkenen een heel fijn event! Wij hebben 
er zin in en ontmoeten u graag!

Vematex-voorzitter Walter ten Hagen

WELKOM 
Laundry Experience
Event 2019

Trends volgen,
blik op de toekomst!

Welkom op dit bijzondere eve-
nement. Het Laundry Experience 
Event 2019. Het eerste event in 
2017 bij Lavans in Helmond, 
waar velen van u ook aanwezig 
waren, was een groot succes 
met zo’n 1.500 bezoekers.
 
Naar verwachting zal deze  editie 
vergelijkbare cijfers laten zien.  
Ook vanwege de bijzondere 
locatie hier in Wommelgem 
bij Wasserij Clova. Wij dan-
ken Ronny Belmans en zijn 
team voor hun gastvrijheid en  
geweldige medewerking!



Federatie Textielbeheer Nederland (hierna: 
FTN) is de brancheorganisatie van de 
sector textielverzorging. FTN heeft EY 
gevraagd onderzoek te doen naar de 
maatschappelijke en economische betekenis 
van de textielverzorgingssector. Dit rapport 
beschrijft de bevindingen van dit onderzoek. 

MARKTGROEI
In de Nederlandse sector textielverzorging 
zijn ruim 500 ondernemingen actief. Het 
gecombineerde marktaandeel van de top 10-
20 spelers is aanzienlijk en neemt verder toe. 
Diensten van de sector textielverzorging zijn 
talrijk en variëren van professionele reiniging 
tot totale ontzorging op textielgebied van 
klanten in een toenemend aantal sectoren. 
De sector heeft in Nederland een aanzienlijke 
economische betekenis: de economi-
sche impact bedraagt ca. €900 mln. en 
zal de komende jaren door ontwikkeling 
van nieuwe markten naar verwachting een 
aanzienlijke groei laten zien. Textielservices 
dragen bij aan een meer duurzame samen-
leving. Adoptie van nieuwe technologieën 
(als robotica en geavanceerde data analyse) 

en logistieke concepten zal het aanzien van 
de textielservicesector veranderen en de 
toegevoegde waarde die wordt geleverd 
verder vergroten.

MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS
Diverse sectoren zijn voor hun 
dagelijks opereren afhankelijk van 
de textielservicesector. Zonder deze 
dienstverlening zouden deze bedrijfstakken 
in Nederland niet of gebrekkig functioneren. 
De Gezondheidszorg, Handel en Industrie, 
Horeca en Recreatie en Zakelijke 
Dienstverlening zijn momenteel de belangrijk-
ste sectoren waaraan de textielservicesector 
producten en diensten levert. 

FINANCIËLE EIGENSCHAPPEN
In de Gezondheidszorg speelt hygiëne 
een grote rol en dienen kleding en textiel- 
materialen beschermend en schoon te zijn. 
In de Handel en Industrie is veiligheid van het 
grootste belang en dienen materialen voor 
dragers en betrokkenen beschermend en 
comfortabel te zijn. In de Horeca en Recreatie 
helpen textielservicebedrijven de hygiëne 
en uitstraling te borgen die nodig zijn voor 
een optimale klantervaring. In de Zakelijke 
Dienstverlening dient textiel zodanig te 
worden onderhouden dat het comfortabel is 
en het imago en de professionaliteit op een 
goede wijze benadrukt.

PERSPECTIEF
Trends en ontwikkelingen die op de sector 
inwerken, bieden in essentie een gunstig 

perspectief voor textielservices, mits de 
sector erin slaagt de middelen te ontsluiten 
die nodig zijn om te blijven innoveren. 

DUURZAMER
Ten eerste voorzien we dat de noodzaak 
voor professioneel reinigen evidenter wordt. 
Professioneel reinigen verbetert namelijk 
de veiligheid en arbeidsomstandigheden 
in diverse sectoren en is duurzamer dan 
alternatieven als thuiswassen of het gebruik 
van wegwerpartikelen. Het toenemend 
gebruik van ‘Smart textiles’, textielproducten 
die door technologische veredeling over 
bijzondere functionele eigenschappen 
beschikken, zal bovendien steeds vaker 
professionele reiniging noodzakelijk maken.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Ten tweede verwachten we dat 
de toegevoegde waarde die de 
textielservicebedrijven leveren verder zal 
toenemen. Textielservicebedrijven vergroten 
bijvoorbeeld hun toegevoegde waarde 
door klanten steeds meer werk uit handen 
te nemen en te ontzorgen. Daarnaast zijn 
Textielservicebedrijven steeds beter in staat 
via ‘mass customization’ in te spelen op 
steeds specifiekere behoeften van klanten 
en hoogwaardige diensten en bijvoorbeeld 
ook ‘on demand’ binnen bereik te brengen 
van ‘kleine afnemers.’ Toepassing van 
bijvoorbeeld robotica en geavanceerde 
analyse van (big) data kan ervoor zorgen dat 
efficiencyverbeteringen worden gerealiseerd 
en vergroting van de toegevoegde waarde 
niet gepaard hoeft te gaan met een 
navenante kostentoename. 

WAARDECREATIE
Ten derde kan schaalvergroting, binnen 
alle typen ondernemingen, helpen om 
extra waarde te creëren in de markt door 
meer investeringscapaciteit vrij te maken 
om te investeren in bepaalde technologie 
en nieuwe kennisintensieve proposities. 
Voor regionale spelers zijn specialisatie in 
een geografische, product of klantmarkt 
essentieel. Ook samenwerking tussen 
aanbieders van textielservices, hun 
toeleveranciers, klanten, FTN en de overheid 
kan helpen de ontwikkeling van de sector 
te versnellen zodat het potentieel van 
textielservices ten volle kan worden benut.
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EY RAPPORT 2019

“De sector zal de komende 
jaren door ontwikkeling 
van nieuwe markten naar 
verwachting een aanzienli-
jke groei laten zien”

LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019 EY RAPPORT
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DUURZAAMHEID
Deze rapportage heeft de stand van 
zaken omtrent de Duurzaamheid in de 
professionele textielverzorging vergeleken 
met de thuissituatie en OPL. Waarvan de 
belangrijkste conclusies zijn dat gemiddeld 
gezien de professionele textielverzorging 
24,2% minder CO2 uitstoot dan de 
thuiswas. Dit getal kan oplopen tot 38% 
of zelfs potentieel 60% als er specifiek 
gekeken wordt naar het hygiënisch wassen 
van textiel. Naast een CO2 reductie is er ook 
een waterbesparing mogelijk van potentieel 
80% en heeft professioneel wassen een 
vele malen lagere bijdrage aan de plastic 

soep (0,1% ten opzichte van meer dan 33% 
voor de thuiswas).

KOSTENVERGELIJKING
Naast duurzaamheid zullen er meerdere 
rapportages volgen. Er zal ook een 
kostenvergelijking komen tussen  
professionele reiniging en de thuiswas. Veel 
mensen hebben namelijk niet voor ogen 
hoeveel tijd en geld ze nu al besteden aan 
het doen van de was. In deze rapportage 
zullen verschillende factoren helder 
neergezet worden. Naast de kosten voor 
wasmiddel, water, electra en het gebruik van 
de machine zelf zal er ook gekeken worden 
naar de factoren, zoals de tijdsbesteding 
en ruimtegebruik. Dit betekent dat als alles 
meegenomen wordt, de kosten elkaar niet 
zo veel zullen ontlopen.

GEMAK
Verder komt er nog een rapportage die 
zich focust op “Gemak”. Vandaag de dag 
is het gemak voor zowel consumenten als 
bedrijfsmatige gebruikers de belangrijkste 
drijfveer voor uitbesteding. NETEX is 
daarom een campagne begonnen “Doe de 
was de deur uit”. TKT zet de belangrijkste 
factoren op een rij. In het drukke leven van 
vandaag de dag, waarbij een aantal extra 
vrije uren per week veel waard is.

PROFESSIONELE KWALITEIT
De kwaliteit van het product is een basis-
voorwaarde. Het textiel moet onberispelijk 

zijn en klaar voor gebruik. Dat geldt 
evenzeer voor de kwaliteit van de service. 
Afspraak is afspraak, klantenverwachtingen 
moeten overtroffen worden. De garantie van 
kwaliteit staat daarom hoog in het vaandel 
bij de professional, wat de textiel zeker ten 
goede zal komen.

HYGIËNE
Ook op hygiënisch gebied is er veel 
belangrijke informatie die niet algemeen 
bekend is. Met de verschuiving van de 
thuiswas naar lage temperaturen kunnen er 
risico’s ontstaan. Door de voor- en nadelen 
op dit gebied helder op een rij te zetten, 
kunnen verantwoorde keuzes worden 
gemaakt.

 PROGRAMMA

MEERWAARDE
PROFESSIONELE TEXTIELVERZORGING

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 
september is Wommelgem hét 
centrum van de professionele 
textielverzorging in de Benelux.
Twee dagen lang worden professionals uit de sector, maar ook 
klanten/eindgebruikers en andere stakeholders volop 
geïnformeerd over de laatste marktontwikkelingen, 
nieuwste technieken en innovaties en toekomstvisies.

Laundry Experience Event is hét platform om kennis en 
informatie uit te wisselen en ketensamenwerking, een 
randvoorwaarde om met succes nieuwe businessmodellen te 
ontwikkelen, maar deze ook succesvol in de markt te zetten, 
te intensiveren. Dit versterkt individuele bedrijven maar ook de 
sector. Alle ins en outs worden gepresenteerd, zodat nieuwe 
businessmodellen en dienstverlening praktisch besproken 
worden en nieuwe doelgroepen bereikbaar worden.

Het Laundry Experience Event 2019 krijgt een praktische 
invulling met veel demonstraties van een verscheidenheid 
aan leveranciers. Daarnaast bieden workshops en 
presentaties veel extra informatie! 

Nieuwe markten, 
nieuwe kansen!
Het E&Y rapport, samengesteld in 
opdracht van FTN, geeft volop 
kansen voor de branche aan 
zowel in BtoB als BtoC 
toepassingen. Thema’s zijn 
robotics, IT en Big Data, 
duurzame inzetbaarheid en 
modernisering arbeidsvoor-
waarden, smart workwear en 

corporate wear, innovatie in texiel & recycling, alsmede  
Best Practices en hoe dit leidt tot winstgevende, duurzame 
businessmodellen.

Daarbij komt onder andere ‘Laundry on Demand’ aan  
bod en hoe hiermee de markt verruimd en omzet 
gestimuleerd kan worden. Succesvolle voorbeelden uit 
andere landen zullen volop inspiratie en stof tot nadenken 
geven.

NETEX 100 jaar!
Extra aandacht is er op zaterdag voor  
het bijzondere feit dat NETEX in 2019 
haar honderdjarig bestaan viert. 
Showcases en praktische 
voorbeelden van succesvolle 
nieuwe businessmodellen worden 
gepresenteerd, waarmee NETEX 
onder het centrale thema “NETEX 
Textielreinigers: Professioneel 
de beste….. al 100 jaar!” de 
Retail  branche vooruitstrevend 
profileert.

Textielservice is      
meerwaarde 
Maatschappelijke Betekenis en  
Perspectief 
 
April 2019 

GRATIS TOEGANG
De toegang tot dit evenement is gratis.
U ontvangt door de gastvrije bijdragen van de 
sponsors de hele dag koffie en thee gratis, alsmede 
een lunch, 3 muntjes voor andere drankjes en een 
walking dinner op vrijdag. Uiteraard kunt u bij de 
binnenkomst-registratie extra muntjes verkrijgen. 
Let op! U kan alleen met cash betalen. Dit geldt voor 
stomerijen en wasserijen.
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Het Technologisch Kennis-
centrum Textielverzorging 
(TKT) zet dit jaar een aantal 
duidelijke claims neer met 
wetenschappelijke studies 
als basis. Deze rapportages 
hebben als doel om naast 
een imagoverbetering ook 
nieuwe marktsegmenten 
te ontwikkelen. De eerste 
van deze serie rapportages 
over duurzaamheid is dit 
voorjaar gepresenteerd tij-
dens de ledenvergadering 
van de FTN.

PRESENTATIE
TKT RAPPORTAGES
Duurzaamheid, Kosten, Gemak,
Kwaliteit & Hygiëne

TKT RAPPORTAGES LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

13 september 11.30 uur
OFFICIËLE OPENING
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 PROGRAMMA

PRESENTATIES 
Professionele textielverzorging 
maakt het verschil!

LOCATIE
Wasserij Clova
Industriepark Kapelleveld
St. Jansveld 1
2160 Wommelgem, België

VRIJDAG 13 SEPTEMBER ZATERDAG 14 SEPTEMBER

9:00
-

10:00
ZAAL OPEN, WELKOM GASTEN

10:30
-

11:30
ALGEMENE LEDENVERGADERING FTN (LEDEN FTN)

11:30
Officiële opening LEE 2019 door de voorzitters van FTN, 
NETEX en VEMATEX, alsmede de gastheer

11:35
-

12:30
AUTOMATISERING: NUT & NOODZAAK
m.m.v. FTN, WSP en ABS

12:30 LUNCH

13:30
-

14:30

ROBOTICS IN DE WASSERIJ, EEN INKIJK IN DE FACTORY 
VAN DE FUTURE!
m.m.v. FTN, Laundry Robotics, Kannegiesser en Jensen/
Inwatec

14:30
-

15.30
(BIG) DATA MANAGEMENT: THINK OUTSIDE THE BOX!
m.m.v. FTN, Gotli Labs, Laundry Dashboard, Eiffel

15:30
-

16:00
ONLINE SERVICES & E-COMMERCE: WAT LEVERT HET OP?
m.m.v. FTN, TU Eindhoven

16:00
-

17:00
TEXTIELINNOVATIE & -RECYCLING: CIRCULAIRE ECONOMIE
m.m.v. TKT, Wevotex, Havep, Bandall

17:00
-

18:00
DE TOEKOMST VAN TEXTIELVERZORGING DOOR DE OGEN 
VAN TRENDWATCHER RUUD VELTENAAR

18:00
-

19:00
BEST PRACTICES, AWARDS, SHOWTIME!
m.m.v. diverse Nederlandse textielreinigers

18:30
-

20:00
WALKING DINNER

19:00
-

19:30
WORKWEAR DEMO: TOEGEVOEGDE WAARDE IN WORKWEAR
m.m.v. Bierbaum-Proenen

20:00
-

20:30
UITREIKING FTN Energieprijs 2019
m.m.v. diverse genomineerden

20:30
-

21:00
UITREIKING NL BEST PRACTICES AWARDS

9:00
-

10:00
ZAAL OPEN, WELKOM GASTEN

10:30
-

11:00
ALGEMENE LEDENVERGADERING NETEX (LEDEN NETEX)

11:30
-

12:15
MARKETING & COMMUNICATIE: MEGA INVESTERING IN 2019 
VOOR BRANDING VAN PROFESSIONELE TEXTIELVERZORGING

12:15 LUNCH
13:00

-
13:30

BOSATEX AFRONDING 2e FASE

13:30
-

14:30

LAUNDRY ON DEMAND ONTWIKKELINGEN MET NADERE 
INFO OVER EUROPA’S MEEST INDRUKWEKKENDE LOD 
SPELERS

14:30
-

15:00
NETEX 100 JAAR UPDATE: DOE DE WAS DE DEUR UIT!

15:00
-

15:45
FASHION ALS KEY-PARTNER VOOR PROFESSIONELE 
TEXTIELVERZORGING

15:45
-

17:15
ONE-STOP-SHOPPING ANNO 2019: 
VAN STOMERIJ NAAR SLIMMERIJ!
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PROGRAMMA LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019 PRESENTATIEPROGRAMMA LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

ONDERNEMEN OP TOPNIVEAU VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Geopend 09.00-21.00 uur

Automatisering: nut & noodzaak

(Big) Data management: Think outside of the box! 

Online services & E-commerce: wat levert het op?

Robotics in de wasserij, een inkijk in de factory van de future!

Geheel verzorgd aangeboden door de deelnemers

11.30        

09.00 ZAAL OPEN
14.30 – 15.30

15.30 – 16.00

13.30-14.30

12.30-13.30 LUNCH

10.30 -11.30: ALGEMENE LEDENVERGADERING FTN (leden FTN)

IT en automatisering zijn niet meer weg te denken uit een modern 
textielverzorgingsbedrijf. Terecht ook, in de wereld van IT zijn ontzettend 
veel ontwikkelingen. In dit blok krijgt u een mooi inkijkje in de laatste 
ontwikkelingen en wat de volgende stap voor u kan zijn.

Léon Wennekes van FTN (Moderator): 
Introductie: Mass Customization: vanzelfsprekend de volgende (digitale) stap 
in het business model van textielservice.

Jacco van Riessen van WSP: 
Logistieke ketenintegratie. 

Peter van Kessel van ABS Laundry Solutions: 
Beheer van linneninventaris en optimaliseren van de omloopsnelheid.

Waarom is data het nieuwe goud? Welke data mining technieken 
kunt u toepassen om productiviteit te vergroten? Hoe kan data de 
customer experience optimaliseren? Deze vragen komen aan bod 
tijdens dit blok inclusief diverse voorbeeld cases van professioneel 
datamanagement van multinational tot mkb.

Léon Wennekes van FTN (Moderator):
Introductie van de laatste ontwikkelingen over (big) data management 
in textielservice.

Marien van Bezooijen van Gotli Labs:
Het antwoord waarom alleen productiviteit beoordelen onvoldoende 
is.

Wijnand ten Broek van Laundry Dashboard:
(Big) data management door de ogen van Laundry Dashboard.

Arjen Bos van Eiffel:
Proces mining, met behulp van data gericht processen verbeteren 
voor een betere klantbeleving.

Wat betekent online service & E-commerce voor 
Textielservice en hoe komen hierdoor nieuwe markten 
bereikbaar? Waarom zijn slimme logistieke oplossingen 
essentieel voor kostenbesparing en breken deze de weg 
open naar marktverruiming?

Leon Wennekes van FTN (moderator):
Introductie over E-commerce, smart logistics en 
de kansen voor marktverruiming; waar liggen de 
mogelijkheden?

Rijk van der Meulen van de TU Eindhoven:
Case presentatie over smart logistics bij H&S Transport, 
een gerenommeerd (inter)nationaal transportbedrijf: het 
verlagen van logistieke kosten door middel van een data 
gedreven algoritme voor de transportplanning.

Op het Laundry Experience Event 2019 zal een draaiende robot te 
bewonderen zijn: Robin! Daarnaast zullen drie vooraanstaande leveranciers 
de meest sprekende innovaties van robot technologie in de wasserij aan u 
presenteren. De focus ligt hier op automatisering van insteken & vouwen 
van handdoeken evenals ander platgoed. Daarnaast wordt ingezoomd op 
sorteren & identificeren van textiel.

Peter Wennekes van FTN (Moderator):
Introductie van de ontwikkelingen op gebied van robotica in de wasserij.

Markus Köbel van Laundry Robotics:
720 handdoeken vouwen per uur; is nu realiteit!

Michael Harre van Kannegiesser:
Robotics in professional textile care: the key for cost price leadership.

Mads Andersen van Inwatec:
Robotics, artificial intelligence and 3D cameras is only a matter of time for 
industrial laundry.

11.35 – 12.30

Officiële opening LEE 2019



BEST PRACTICES, 
AWARDS, SHOWTIME!  
• De finalisten voor de Nederlandse Best Practices Awards zullen ieder 

in max. 5 minuten vertellen over het eigen bedrijf aan de hand van een 
pitch presentatie en / of video.

• Een vakjury zal beoordelen op 5 criteria (zie CINET website) en direct 
de puntentelling op groot scherm bekend maken.

18.00 – 19.00

 PROGRAMMA
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ONDERNEMEN OP TOPNIVEAU VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Geopend 09.00-21.00 uur

Uitreiking FTN Energieprijs 2019!

Uitreiking Nederlandse Best Practices Awards

Volledig verzorgd walking diner, aangeboden door de deelnemers

18.30-20.00 WALKING DINNER

mmv. o.a.:

Bierbaum Proenen

15

Textielinnovatie & -recycling; op weg naar de circulaire economie

De toekomst van textielverzorging door de ogen van  
trendwatcher Ruud Veltenaar

Workwear demo: toegevoegde waarde in workwear

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

19.00 – 19.30

In dit blok wordt u meegenomen in de laatste stand van zaken omtrent 
duurzaamheid in textielverzorging. Wat is de toegevoegde waarde van 
modern textiel in een circulaire productstroom? Textiel afval: waar maken 
we ons precies druk om en wat is het totale besparingspotentieel? Welke 
bijdrage kan u als textielservice bedrijf bieden?

Henk Gooijer van TKT (moderator):
Resultaten van ‘Textiel Recycling’ project en een voorbeeld case uit de 
Ecotool: draag zichtbaar bij aan de duurzaamheid van uw klanten!  

Erik van der Weerd van WeVoTex:
Een presentatie over de ontwikkelingen in de Chemische Recycling.

Jobien Laurijssen van HAVEP:
Circulaire economie niet dromen maar doen. Van post consumer textiel 
naar workwear.

Gerben Cornelissen van Bandall: 
Case presentatie: op weg naar duurzame verpakking van textiel bij 
vooraanstaande airliners.

Net als voorgaande jaren hebben diverse FTN-leden het afgelopen jaar enorme inspanningen gedaan om de 
wereld een beetje duurzamer te maken.

Als kers op de taart zal het bedrijf met de meeste besparing dit jaar de FTN Energieprijs 2019 in ontvangst  
mogen nemen.

De winnaars van Nederlandse bodem zullen bekend worden gemaakt en de awards in ontvangst nemen. 

De winst levert hen een directe plaatsing voor de internationale competitie op en een trip naar Frankfurt  
(vergoed door de sponsors van CINET’s Global Best Practices Awards). 

U zult in 60 minuten worden meegenomen naar de toekomst van 
professionele textielverzorging en dus ook uw toekomstig bedrijf. 
Ruud Veltenaar geeft jaarlijks bijna 300 inspirimenten en ruim 50 
colleges per jaar met een gemiddelde beoordeling van 9+ voor 
inhoud en performance! Een van de meest gevraagde en best 
beoordeelde sprekers in de markt dus!

• Filosoof, TedX spreker en trendwatcher met een gemiddelde 
publiekscore van 9.1.

• Met expertise over industrie 4.0, de zorg & duurzaamheid mag u 
inspiratie alom verwachten!

• Praktijkgerichte visie met een gezonde dosis humor!

Tijdens deze demonstratie zult u onder 
het genot van de borrel een inkijkje krijgen 
in de laatste functionaliteiten en fashion 
trends uit de wereld van werkkleding.

• Zowel persoonlijke 
beschermingsmiddelen als promotionele 
beroepskleding.

• Trends in corporate fashion anno 2019.

• Nieuwe functionele eigenschappen van 
werkkleding.

Mogelijk gemaakt door Paul de Jonge  
van Bierbaum-Proenen

20.00 – 20.30

20.30 – 21.00
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Marketing & communicatie; mega investeringen in 2019 voor 
branding van professionele textielverzorging

Bosatex afronding 2e fase

Geheel verzorgd aangeboden door de deelnemers

11.30 – 12.15

09.00 ZAAL OPEN

13.00-13.30

12.15-13.00 LUNCH

10.30 -11.30: ALGEMENE LEDENVERGADERING NETEX
 (leden NETEX)

Disruptie in de wereld van stomerijen; er wordt al lang over 
gesproken, maar nu is het realiteit. Er zijn enorme ontwikkelingen 
in Retail, bijvoorbeeld met anti-fast fashion en het bouwen van 
communities, en deze hebben zichtbaar invloed op de manier 
waarop Nederland consumeert. De beweging is in gang en dus 
heeft dit ook impact op de manier waarop u uw (toekomstige) 
klanten bereikt. Tijdens dit blok wordt u meegenomen in de laatste 
ontwikkelingen met medewerking van Marco Ophof (Director Sales 
& Strategy) van Lukkien, een van Nederlands meest gerenommeerde 
marketingbureaus met 45 jaar ervaring in tal van sectoren waaronder 
fashion en de stomerij!

Leon Wennekes van NETEX (moderator):
Introductie van de laatste ontwikkelingen van textielverzorging uit 
binnen- en buitenland

Marco Ophof van Lukkien:
Waarom de wereld van stomerij zich zou moeten ontwikkelen tot een 
totaaloplossing voor (hygiene) diensten @home

Peter Wennekes van BOSATEX (moderator)

Niels van Ras van BOSATEX:

• De Bosatex regeling is in 2010 gestart met de uitvoering.

• Tien jaar verder zijn honderden bodemonderzoeken en 
meer dan vijftig uitgevoerde saneringen verricht.

• Wat hebben we daarvan geleerd? En waar staan we nu, 
wat moet er nog gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat 
alle gemaakte afspraken ook in de toekomst ingevuld 
worden?

 PRESENTATIEPROGRAMMA LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

ONDERNEMEN OP TOPNIVEAU ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Geopend 09.00-17.30 uur

Laundry on demand ontwikkelingen met nadere info over  
Europa’s meest indrukwekkende LOD spelers

NETEX 100 jaar update: doe de was de deur uit!

13.30 – 14.30

14.30 – 15.00

Met de voorspelling van $100 miljard omzet in Laundry 
on Demand in 2024 verdient dit onderwerp uiteraard de 
aandacht. Washa (Denemarken) is een van de meest 
gerenommeerde Laundry on Demand bedrijven uit Europa 
en zal een uitgebreide presentatie geven over de ervaringen 
& inzichten die zij hebben opgedaan sinds de lancering in 
2014(!)

Leon Wennekes van NETEX (moderator)
Introductie; hoe kunnen we naar een tipping point toewerken 
& consumentengewoontes veranderen?

Karim Ben M’Barek van Washa:
Lessons learned in 5 years of trial & error in the laundry on 
demand space.

Peter Wennekes van NETEX (moderator)

De NETEX 100 jaar campagne is weer een paar maanden 
verder. De resultaten en ervaringen tijdens de eerste helft van 
het jaar worden gedeeld over de radio en online campagne en 
er zijn leuke ervaringen opgedaan door de prijswinnaars en 
NETEX leden.

Dr. Ir. Henk Gooijer en Joris Kragten MSc van TKT:
In het teken van NETEX 100 jaar zal ook een 
kostenvergelijking worden gepresenteerd:

Blijft u ook gezellig wekelijks u uitsloven om de was zelf te 
doen? Of wordt het de hoogste tijd om de was de deur uit 
te doen bij een professionele textielreiniger? Veel mensen 
hebben niet in de gaten welke kosten er allemaal al gemaakt 
worden bij het thuiswassen. De investering in eigen tijd is 
waarschijnlijk nog wel de grootste factor, maar daarnaast 
zijn energie, water, onderhoud, wasmiddel en de ruimte 
belangrijke kostenfactoren. Kortom; alle argumenten op een 
rij om de klant te overtuigen de was de deur uit te doen!
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ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Geopend 09.00-17.30 uur

Fashion als key partner voor professionele textielverzorging! 

One-stop-shopping anno 2019: van stomerij naar slimmerij!

15.00 – 15.45

15.45 – 17.15

Leon Wennekes van NETEX (moderator)
Wat gebeurt er in de wereld van fashion? Welke 
verwachting heeft de modewereld van professionele 
textielreiniging en hoe zou samenwerking eruit kunnen 
zien? Zal textielverhuur in retail de next step voor 
professionele textielverzorging kunnen zijn?

Marcel den Hollander van de Universiteit Delft:
Fashion that goes round and round.

Erick Bouwer van Voyage:
Fashionverhuur in plaats van aankoop: de duurzame 
toekomst van modern consumeren.

Peter Wennekes van NETEX (moderator) 

Voor deze workshop is het gerenommeerde Chinese bedrijf Hanor 
(3000 franchise shops en 6 miljoen klanten) speciaal voor het Laundry 
Experience Event uitgenodigd een verhaal te vertellen over het reinigen van 
complexe artikelen waarin Hanor is gespecialiseerd. Tevens zal Niels Pols 
namens de u welbekende leveranciers DD&A, alsmede LDL, u uitvoerig 
informeren over het reinigen van complexe artikelen zoals:

- Leren schoenen en tassen

- Sportschoenen

- Jassen in alle vormen en maten

- Tapijt

- Dekbedden.

 

Om de totaaloplossing aan uw klanten te bieden is het helemaal niet 
nodig overal in te specialiseren (bovendien is dat bijna niet te doen). Door 
middel van sterke samenwerkingsverbanden en goede afspraken met 
NETEX-leden onderling kan Nederland worden voorzien van een sublieme 
kwalitatieve dienstverlening voor alle vormen van textiel en aanpalende 
producten.
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T  0515 445544
info@lampe.nl

T 0348 431520
info@bandall.com

T 036 549 11 33
sales@thermopatch.nl

T 030 608 16 46
info-bnlx@jensen-group.com

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl

T 0546 57 77 74
info@bufacare.nl

T 0412 484 669
tvanbijnen@tiboss.nl

T 050 360 46 76
info@tbreinders.nl

T 06 22 39 44 50
marcel.vork@kreussler.com

T 030 606 02 74
info@polymark.nl

T 0411  612 761
info@abslbs.com

T 0343 48 15 80
info@wspsystems.com T 06 55 81 08 95

info@vanbodegom.org
T 0412 40 70 90

info@vegasystems.nl

T 0252 345 030
info@christeyns.com

T 0344 65 04 31
netex@netex.nl

T 0344 65 04 27
tkt@tkt-nl.com

T 0344 65 04 31
tct@tct-nl.nl

T 0344 65 04 37
ftn@ftn-nl.com

T 0344 65 04 20
textiel@textielbeheer.nl

T 0344 65 04 30
cinet@cinet-online.com

TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche
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INNOVATIEVE  
LAUNDRYSOFTWARE- 
OPLOSSINGEN

CLOVA gebruikt al bijna 25 jaren 
de systemen van ABS Laundry 
Business Solutions. Dankzij in-
novaties door beide bedrijven is 
er een hecht en strategisch part-
nership ontstaan. Gebruik van 
WEB en mobiele app’s bij klan- 
ten leidde bij CLOVA tot een mini-
male overhead. Klanten hebben 
elk moment van de dag de be- 
schikking over digitale rapporta-
ges en analyses. Als early adop-
ter van UHF RFID heeft CLOVA 
goed zicht op omloopsnelheid, 
de product life cycle van textiel 
en voorraad bij klanten. Door de 
samenwerking met Gotli Labs is 
resource planning, tijdregistratie 
per werkplek, data-collectie en 

productievisualisatie mogelijk 
gemaakt. Na de recente inves-
teringen bij CLOVA is de imple-
mentatie van het machine-on-
derhoudssysteem een logische 
volgende stap. Verregaande 
systeemintegratie tussen ERP 
en sorteer- en buffersystemen 
verzekeren een optimale dienst-
verlening. Tot de verbeelding 
van velen spreekt ook de spe-
cialisatie omtrent Persoonsge-
bonden Kledij. Alle data komt 
samen in het data warehouse 
(business intelligence).

Daarmee weet CLOVA al jaren 
tegen optimale kosten een per-
fecte dienstverlening te verzorgen. 

WIJ KIEZEN BEWUST VOOR 
EEN SCHONE TOEKOMST

Bufacare is deelnemer aan de 
Laundry Experience 2019 en 
wij nodigen u graag uit op onze 
stand waar wij wetcleaning-
demonstraties laten zien.

Ook kunnen we u alles vertellen 
over de onbetwiste vervanger 
van perchloorethyleen:
SENSENE is ontwikkeld door 
DOW en BÜFA en is wereld-
wijd qua reinigingsresultaten de 
vervanger van perchloor. Toch 
is deze milieuvriendelijke sol-
vent zacht voor delicaat textiel. 
In Nederland en België werken 
inmiddels ruim twintig bedrijven 
met deze solvent.

Onze overtuiging is dat ver-
nieuwen en verbeteren hierbij 
essentieel zijn. Samenwerken 
met onze afnemers en ma-
chineleveranciers zorgt voor de 
noodzakelijke kennis binnen 
ons vakgebied en biedt tegelijk 
de mogelijkheid deze kennis te 
delen om samen bewust te kun-
nen kiezen voor een schone toe-
komst. De BÜFA-producten voor 
een perfecte textielverzorging 
zorgen in 125 landen voor een 
professioneel resultaat.

BANDALL BANDEROLLEER-
TECHNIEK REDUCEERT 
PLASTICS EN AFVAL IN DE 
TEXTIELINDUSTRIE

Het reduceren van plastics en 
verpakkingsmateriaal is ook in 
de textielindustrie een hot is-
sue.  Bundelen, banderolleren 
of labelen met een banderol van 
papier (of flinterdun biofolie) biedt 
een goed alternatief voor krimp-
folie, plastic zakken of combina-
ties van complexe verpakkingen. 
Diverse hotelketens, vliegtuig-
maatschappijen en verzorgings-
tehuizen kiezen bewust voor 
deze duurzame oplossing die on-
middellijk tot minder plastics en 
afval leidt. Maar ook producenten 
van vaatdoekjes, wet wipes en 
dergelijke keren (krimp)folies en 

dergelijke de rug toe. Lufthansa 
en TUI hebben de plastic zakken 
om de vliegtuigdekens inmiddels 
vervangen voor een bedrukte 
banderol. Besparingen op plas-
tics tot maar liefst 92 procent 
vormen geen uitzondering.
Gelijktijdig met het banderolleren 
of bundelen van wasgoed kan 
er informatie over aantallen, af-
leveradressen, artikelsoort, bar-
codes, et cetera worden meege-
print.  Exact gepositioneerd, snel 
en milieuvriendelijk.

Meer weten? 
Kijk op www.bandall.com 
voor meer informatie. 
Of bel +31 (0)348 431520. 

1

3

2

055-3120951 • 06-55810895
www.vanbodegom.org

VEGA systems Benelux
Contact: Bellstraat 10, 3133 KE Vlaardingen, 010 435 8511, www.landuwasco.nl

Lauwersmeer 9 5347 JR Oss, +31 (0)412 40 70 90, www.vegasystems-group.com
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Nieuwe technologieën stellen bedrijven in 
staat meer op maat dienstverlening te or-
ganiseren volgens de hoogste normen en 
randvoorwaarden. 

Een uitdaging omdat het spectrum van pro-
ducten en dienstverlening breed is. Textiel-
pakketten variëren van high tech werkkle-
ding, met een variëteit aan specifieke, veelal 
beschermende functionaliteiten (behoud 
eigenschappen), tot linnengoed als lakens, 
badhanddoeken en dergelijke.

Aan het linnengoed worden met name in de 
zorg hoge eisen gesteld als het bijvoorbeeld 
gaat om hygiëne en in de horeca draait het 
vooral om comfort. Naast handel en indu-
strie zijn zorg en horeca sectoren die voor hun 
dagelijkse bedrijfsvoering rekenen op een on-
berispelijke professionele textielservice. 
Nieuwe technologieën zullen de meerwaarde 
van Textielservice fors vergroten. On demand 
dienstverlening en “just in time delivery” 
maken het textielmanagement efficiënter. 
Koppeling van reserverings- en/of planning-
systemen maakt het mogelijk dat textielser-
vicebedrijven op maat in kunnen spelen op 
de aantallen cliënten/gasten of werknemers 

die per periode verwacht worden.

Textiel verandert door nieuwe, beter her-
bruikbare materialen en toevoeging van 
nieuwe functionaliteiten, zoals smart textiles 
die kunnen reageren en/of communiceren 
met de omgeving. 

Met deze ontwikkelingen zal de meerwaarde 
van textielservice de komende jaren aan-
zienlijk groeien. Ook binnen nieuwe markt-
segmenten en klantgroepen. Textielservice-

bedrijven zullen als partner van klanten met 
nieuwe producten en dienstverleningscon-
cepten belangrijk kunnen bijdragen aan 
nieuwe businessmodellen van hun afne-
mers. En daarmee een enorme slag kunnen 
maken in verbetering van  efficiency en duur-
zaamheid van de keten!  

Voor FTN staan drie kernwaarden centraal: 
duurzaamheid, kwaliteit, dienstverlening. 
Tijdens het Laundry Experience Event 2019 
kunt u dit zelf ervaren! 

VEGA SYSTEMS IS EEN INTERNATIO-
NAAL BEDRIJF, IN 2001 OPGERICHT EN 
GESPECIALISEERD IN HET ONTWER-
PEN, ONTWIKKELEN, PRODUCEREN EN 
IMPLEMENTEREN VAN INDUSTRIËLE 
WASSERIJ-APPARATUUR EN HET 
ONTWERPEN VAN COMPLETE WAS-
SERIJ-INRICHTINGEN.

Door onze technische kennis, grote investe-
ringen in productontwikkeling en gespeciali-
seerde branchekennis zijn we onderschei-
dend in onze markt. VEGA systems zorgt voor 
projectplanning, ontwikkelen, produceren, 
installeren en onderhouden, van afzonderlijke 
machines en machinelijnen tot aan complete 
turn-key-oplossingen. We brengen oplossin-
gen naar onze klanten die waarde creëren. Dit 
betekent minder water- en energieverbruik en 
een hogere productiviteit van medewerkers. 

Samen kunnen we een zeer hoge output le-
veren op een kleine footprint. 
VEGA systems Group heeft een wereldwijde 
bedrijfsvertegenwoordiging in drie focusge-
bieden: Washing-technology, Finishing-tech-
nology en Material Handling. Het productas-
sortiment wordt geleverd aan wasserijen over 
de hele wereld via een wereldwijd verkoop- en 
servicenetwerk. Het hoofdkantoor is geves-
tigd in Oss, waar onder andere de afdelin-
gen R&D, service en productie/assemblage 
gehuisvest zijn voor alle VEGA finishing- en 
material handling technologieën. De washing 
technology-apparatuur wordt ontwikkeld en 
geproduceerd door VEGA Systems Wash-
ing Technology Germany GmbH, gevestigd 
in Badem, Duitsland, samen met VEGA Sys-
tems Asia, gevestigd in Bangkok, Thailand. 
Verder zijn er Joint Ventures in Brazilië, China 
en Japan. VEGA Systems is er trots op om de 

wereld te dienen met Laundry Solutions.
Voor de klanten in de Benelux zijn de afstan-
den kort. Samen met partner Landuwasco is 
VEGA systems Benelux opgericht. Deze or-
ganisatie voorziet u van kwaliteitsproducten 
en jarenlange kennis en ervaring met een 
sterk lokaal serviceteam. 

VEGA systems presenteert tijdens het Laun-
dry Experience event:

• VEGA Multifold S de allround doeken-
vouwmachine

• VEGA Game Changer 60KG de nieuwe 
standaard zelf-centrifugerende wasma-
chine

• VEGA perform de VEGA prestatiemanage-
menttool om de prestatie van uw wasserij 
te verbeteren.

CHRISTEYNS VERWELKOMT 
U GRAAG…
Op 13 en 14 september neemt 
Christeyns deel aan het Laundry 
Experience Event. Bent u benieu-
wd naar de nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van wastech-
nieken? Kom ons dan zeker een 
bezoekje brengen. Onze diverse 
specialisten uit het Belgische en 
Nederlandse team verwelkomen 
u graag. 

Op de stand pakken we onder an-
dere uit met: 
• het revolutionaire Cool  

Chemistry proces 
• de door Christeyns ontwikkelde 

Flux doseerapparatuur
• de innovatieve aanpak voor 

de reiniging van delicaat 
textiel

• haar nieuwste pijler Christeyns 
Consultancy

• de voordelen van het Laundry 
X-pert Management Informatie 
Systeem 

Kom gezellig bijpraten of kennis-
maken en ontdek hoe de totaal-
oplossingen van Christeyns uw 
wasproces kunnen optimaliseren. 

Christeyns B.V.
Lireweg 12
2153 PH Nieuw-Vennep
Tel. 31(0)252 345030
E-mail info@christeyns.com

4
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FTN textielservicebedrijven doen 
als vanzelfsprekend hun werk. Tex-
tielpakketten worden volgens de 
juiste specificaties, op het juiste 
moment in de juiste hoeveelheden 
aan afnemers ter beschikking 
gesteld. Dat deze dienstverlening 
veel economische en maatschap-
pelijke meerwaarde brengt, wordt 
beschreven in het onlangs gepu-
bliceerde brancherapport “Textiel-
service is Meerwaarde” van EY.

MEERWAARDE TEXTIELSERVICE!

Data kan van grote waarde zijn voor een wasserij 
mits correct ontsloten in een Business Intelligence tool
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info@abslbs.com
+31 411 612 761
www.abslbs.com

Het Wasserij ERP Systeem voor uw toekomst

UHF RFID integra�e voor alle goederenstromen

Mobiele App’s voor inpak, routes, orders, 
inventarisa�e bij klanten

Nieuw: Truck Load Assistant App – al�jd de 
correcte belading en complete levering

Management Informa�e – op elk moment, 
op elke plaats via uw smart phone

We make your
laundry process fully hi-tex

www.laundytex.nl

+31 (0)515 445543

wasserij@lampe.nl 

Op zoek naar producten, maatwerk en 
advies specifiek gericht op het complete 
proces binnen de wasserij industrie? 
 
Al meer dan 70 jaar komen wij met 
regelmaat bij onze klanten over de vloer en 
hebben we inmiddels een brede kennis en 
ervaring met uiteenlopende processen.  
Wij zorgen voor:
• Langere levensduur van de installaties  
  en machines  
• Lange standtijd 
• Kwaliteitsverbetering van het proces!

Montage en 
onderhoud

Inspecties en 
metingen

Delen van 
kennis

Mangelbekleding

Naast optimale reiniging bij gelijktijdige be-
scherming van de weefsels speelt ook het 
aspect van de duurzaamheid een belangrijke 
rol – altijd gecombineerd met een maximale 
kostenefficiëntie. De inzet van deskundige 
professionals garandeert internationaal 
een goede klantenservice, terwijl inhouse 
gemaakte, op de producten afgestemde 
doseerinstallaties, permanent een hoge 
waskwaliteit en optimaal gebruik van de re-
sources verzekeren.

NATREINIGING: HET MILIEUVRIEN-
DELIJKE ALTERNATIEF VOOR DE REI-
NIGING IN OPLOSMIDDELEN
Met de Lanadol-natreiniging heeft Kreussler 
sinds 1991 een methode ontwikkeld waar-
mee ook gevoelig textiel op milieuvriende-
lijke wijze in water in plaats van oplosmid-
delen gereinigd wordt. In samenwerking met 
Miele ontstond een omvangrijk concept uit 
biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen 
en een speciale, de weefsels beschermende 

natreinigingsmethode dat zelfs bij lage tem-
peraturen functioneert. De meest recente in-
novatie De Lanadol DRY-methode maakt in
combinatie met het speciale reinigingsmid-
del Lanadol X-PRESS bij 95 procent van alle 
textielsoorten het borstelen compleet over-
bodig. Een efficiënt enzymensysteem zorgt 
in samenwerking met een krachtig, schuim-
arm tensidesysteem voor een grondige 
verwijdering van vlekken, terwijl kleurover-
dracht en vergrijzing verhinderd worden. Een 
speciaal vezelgladmaaksysteem beschermt
kleuren en weefsel. In minder dan een uur is 
daarmee een echte expressmethode moge-
lijk. Lanadol X-PRESS is, zoals ook alle an-
dere producten van dit merk, overeenkom-
stig de voorschriften volgens de verordening 
van de Blaue Engel voor natreiniging.

HALOGEENVRIJ ALTERNATIEF VOOR 
PER EN ANDERE OPLOSMIDDELEN
Ook voor de klassieke chemische reini-
ging heeft Kreussler met het gepatenteerde 
SYSTEMK4 een milieuvriendelijk alternatief 
ontwikkeld. Het organische, halogeenvrije 
oplosmiddel SOLVONK4 is biologisch af-
breekbaar, dermatologisch als “zeer goed” 
getest en is volgens de actuele stand van de 
wetgeving in Europa noch een gevaarlijk ma-
teriaal noch een gevaarlijke substantie.

MILIEUVRIENDELIJK WAS- EN 
WASHULPMIDDEL ZONDER FOSFATEN 
& DERGELIJKE
Op het gebied van industriële poederwas-
middelen is Kreussler als eerste producent 
van fosfaatvrije varianten in het I&I-segment 
eveneens pionier. Alle was- en washulpmid-
delen zijn reeds lang vrij van fosfaten, bo-
raten en perboraten, APEO, EDTA en NTA 

zijn daardoor zeer milieuvriendelijk. Verder 
zijn de producten tot aan de grens van wat 
technisch mogelijk is geconcentreerd. Do-
seerhoeveelheden reduceren de kosten voor 
verpakking en transport en zorgen gelijktijdig 
voor de hoogste zuiverheid bij een zo gering 
mogelijk verbruik.

ENERGIEMANAGEMENT OM DE RE-
SOURCES TE BESCHERMEN
Ook een op maat gemaakt advies aan de 
klanten hoort bij het duurzaamheidsconcept 
van Kreussler. Door het aantonen van opti-
maliseringspotentie bij wasprocessen zoals 
de OptiCare 50°-methoden, toestellen om 
warmte terug te winnen en wasmiddelen die 
reeds bij geringe temperaturen effectief zijn, 
wordt een omvangrijk energiemanagement 
met de hoogst mogelijke bescherming van 
de resources energie en water gerealiseerd.

Volledige support door experts op het ge-
bied van textielonderhoud.

Sinds 1912 werkt de Duitse fami-
lieonderneming Chemische Fa-
brik Kreussler met succes aan de 
perfectionering van alle delen van 
het textielonderhoud, zowel in de 
klassieke textielreiniging als in 
wasserijen van alle dimensies. De 
reeds in de vierde generatie ge-
voerde familieonderneming bewijst, 
naast de hoogste kwaliteit, al de-
cennialang zijn innovatiekwaliteiten 
door de ontwikkeling van duurzame 
oplossingen, die maatstaven zetten 
in de markt van het textielonder-
houd.

UITVINDER NATREINIGING EN 
PIONIER IN FOSFAATVRIJHEID 
EN HOGE CONCENTRATEN!
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Met onze kwalitatief hoogwaar-
dige producten én onze service 
zorgen wij voor een optimale 
werking van de processen binnen 
de wasserij. Van mangelbekleding, 
aandrijfriemen en anti-slipbanden 
tot lucht,- en vloeistoffiltratie.
Al meer dan 70 jaar komen wij 
bij onze binnenlandse en buiten-
landse klanten over de vloer. Hier-
door hebben we een brede kennis 
en ervaring met uiteenlopende 
processen. Vanuit deze ervaring 
kunnen wij een gericht advies 
geven richting verbetervoorstel-
len en optimalisaties voor het hele 
proces. Dit heeft onder andere de 
volgende voordelen: 
• Langere levensduur van de 

installaties en machines 
• Lange standtijd 
• Kwaliteitsverbetering van  

het proces.

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor het proces in jouw wasserij? 
Wij komen graag bij je langs!

Sinds 1875 creators of hi-
tex solutions Lampe Group is 
gespecialiseerd in het verwer-
ken van hoogwaardige (textiele) 
materialen. De producten en 
diensten van de divisies onder 
Lampe Group sluiten sterk op 
elkaar aan, waardoor wij ga-
rant staat voor een complete 
en unieke aanpak. Laundrytex 
is onderdeel van Lampe Group. 
Daar waar het Lampe Group 
vooral gericht is op industriële 
toepassingen, bedienen we 
vanuit Laundrytex industriële 
wasserijen en stomerijen met 
textiele artikelen en onderhouds- 
artikelen. Met onze monteurs 
zijn we 24 uur per dag inzetbaar 
voor montages van de artikelen 
op en rondom de mangel!  

Laundry B.V. is exclusief impor-
teur van IPSO was- en droogap-
paratuur binnen Nederland. Wij 
hebben reeds 40 jaar ervaring 
als importeur, leverancier en 
installateur van was- en droog-
apparatuur voor professioneel 
gebruik. IPSO is een A-label, 
waarmee u verzekerd bent van 
kwaliteit, een lange levensduur 
en continuïteit. Dankzij onze 
jarenlange ervaring met de be-
trouwbare techniek van IPSO, 
kennen wij onze machines door 

en door. Ons team van eigen 
gediplomeerde en ervaren mon-
teurs staat u graag bij met ser-
vice en onderhoud. Snelheid en 
flexibiliteit gaan hand in hand.
Sinds kort hebben we de handen 
in elkaar geslagen met LDL 
Group uit Deinze. Wij maken nu 
ook deel uit van LDL Group, dit 
om u zowel in Nederland als Bel-
gië de beste service te bieden.
Wij denken graag met u mee 
met eerlijk advies en de beste 
oplossing voor u en uw klanten!

LAUNDRY EXPERT  
GAAT NAAR BELGIË! 

Elke dag voorziet Laundry 
Expert zijn klanten in Neder-
land en in de Benelux met een 
totaaloplossing in de profes-
sionele en industriële wasserij-
techniek. Doordat er steeds 
meer aanvragen komen uit ons 
buurland gaat Laundry Expert 
ook haar deuren openen in het 
mooie België. Laundry Expert 
is officieel importeur van de 
werelds bekende merken in 
wasserijapparatuur. Door een 
samenwerking met Alliance 
hebben we het sterke kwaliteits-
merk LaundryLion “King Of 
Laundry Land” in de markt 
gezet.

LAUNDRY EXPERT IS AAN-
WEZIG OP HET LAUNDRY 
EXPERIENCE EVENT
 
Ook dit jaar zijn wij als Laundry 
Experts weer aanwezig op het 
Laundry Experience Event. 
Een mooi event waar onder-
werpen als innovatie rondom 
duurzaamheid, modernisering 
en textiel aan bod komen. Wilt 
u afspreken op de beurs met 
één van onze Laundry Experts 
om onze machines te bekijken 
of om bij te praten over de 
nieuwste ontwikkelingen in ons 
assortiment?

Wij helpen u graag.
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“Robin is professioneel insteker”, aldus 
Markus Köbel. “Waarin hij zich van een 
mens onderscheidt, is zijn werktempo, zijn 
productiviteit en de constante kwaliteit van 
zijn output. En hij meldt zich gegarandeerd 
nooit ziek. Je kunt robin beschouwen als de 
ideale werknemer.”

ROBIN IS ONTWORPEN OP BASIS VAN 
EEN ZOGENOEMD VISION-SYSTEEM. 
KUNT U UITLEGGEN WAT DAT IS? 
“Het is in feite een camerasysteem met soft-
ware erachter, gebaseerd op hoe de mens 
naar dingen kijkt en beoordeelt wat het is. 
Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto. 
Die heeft ook een vision-systeem dat sig-
nalen, voetgangers en fietsers detecteert en 
op basis daarvan beslissingen neemt. Robin 
werkt net zo.

WERKT ROBIN MET KUNSTMATIGE 
INTELLIGENTIE?
“De software van robin bevat absoluut 
kunstmatige intelligentie. Het is een soort 
neuraal-netwerk, gemodelleerd naar het 
menselijk brein, met een lerend vermogen. 

Je kunt robin bijvoorbeeld bijbrengen wat 
een hoek of rand is door hem een voorbeeld 
te laten zien. De handeling van Robin past 
zich dan aan. Hij leert dan een nieuwe type 
handdoek in te steken.”

ER ZIJN MEER ‘PICKERS’ OP DE 
MARKT. IN WELK OPZICHT IS ROBIN 
ANDERS?
“robin is geen picker. robin is een adaptief 
systeem, dus een wisselwerking tussen een 
denksysteem en de bijbehorende mechani-
ca. robin verwerkt de handdoeken voor een 
groot deel zoals een mens dat zou doen, je 
kan dus zien wat hij doet en waarom.”

IS ROBIN GEEN BEDREIGING 
VOOR DE WERKGELEGENHEID? 
“Beslist niet. Vraag het maar aan de 
eerste de beste industriële wasserij. Zij 
hebben steeds meer moeite mensen 
te vinden die bereid zijn de hele dag 
handdoeken in te steken. Dan is robin 
een uitkomst.”

ROBIN KOMT BIJ LAUNDRY RO-
BOTICS VANDAAN. WIE ZIJN ZIJ?
“Laundry Robotics is de optelsom 
van een idee van Landuwasco 
(NL), al sinds 1959 specialist in 
wasserijtechniek, en de samen-
werking met twee krachtige 
partners: het Zwitserse BIKO, 
ontwikkelaar en producent 
van machines voor de was-
serij-industrie en het Ne-
derlandse bedrijf Blycolin, 
toonaangevend leverancier 
van linnenoplossingen voor 
de hospitality branche. Laun-
dry Robotics ontwerpt, ontwik-
kelt en creëert robotoplossingen 

voor menselijke uitdagingen in de wasserij-
industrie. robin is pas het begin.”

“Robin is de ideale werknemer voor de was-
serij. Hij werkt 24/7, steekt tot 720 hand-
doeken per uur, bij een constante kwaliteit 
en is nooit vrij of ziek.”

Meer informatie over robin en Laundry Robotics 
vindt u op www.laundry-robotics.com

MEET ROBIN AT LAUNDRY  
EXPERIENCE EVENT 2019

STANDHOUDERS LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

Op de Expo Detergo in Milaan af-
gelopen oktober konden bezoek-
ers al met hem kennismaken: 
robin. De allereerste robot voor 
de industriële wasserij. Zijn exper-
tise: handdoeken insteken. Zonder 
moeite pakt hij handdoeken op 
en steekt er tot 720 stuks per uur 
in. Zeven dagen per week, 24 uur 
per dag. Markus Köbel, directeur 
van Laundry Robotics, het bedrijf 
achter robin, vertelt wie robin is en 
wat hij doet.

OP EEN DAG STEEKT EEN
ROBOT UW HANDDOEKEN IN.
ZIJN NAAM IS ROBIN.

LET’S DO
THE LAUNDRY!



31

 STANDHOUDERS

30

STANDHOUDERS LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

12

13

14

15

TBR heeft ruimte voor innovatiekracht. 
Onze portfolio met daarin diverse oplossin-
gen zorgen sinds jaar en dag voor de beste 
verbruikscijfers op energiegebied! Deze 
producten zijn de bouwstenen voor innova-
tieve projecten waardoor onze klanten tot 
‘world class’ wasserijen behoren.

TBR is een multidisciplinair bedrijf. Van ad-
vies & begeleiding, engineering tot turn-key 
installaties en  service & ondersteuning. 
Van waterbehandeling tot complexe 
stoomgedreven processen, van het leveren 
van een afsluiter tot stoomloze oplossin-
gen, van reparatie tot het leveren van een 

complete turn-key wasserij. Met ons jonge 
team engineers en technici dagen we u uit 
en helpen u graag de juiste koers te laten 
varen.

TBR biedt een mix van ervaring, technische 
kennis op detailniveau, de juiste kwalifica-
ties en enthousiasme om aan uw vraag te 
kunnen voldoen. Zowel installatietechnisch 
alsook op  kennisniveau. Onze omvang 
biedt flexibiliteit waardoor we adequaat 
kunnen reageren op uw vraag. Onze op-
lossingen zorgen voor minder zorgen bij 
u, want door controle op afstand via onze 
besturingen, onze 24hrs helpdesk, het pre-
ventief service- & onderhoudsplan en het 
gebruik van duurzame materialen, is uw 
bedrijfsproces verzekerd van continuïteit!

We kunnen uw kostprijs reduceren door 
het simpel toepassen van TBR’s filosofie 
en die is ook simpel: Optimaliseer proces-
sen, hergebruik afval, gebruik alternatieve 
bronnen en genereer de  laatste vraag met 
hoog efficiënte processen. Door clever en-
gineering wordt in onze branche het totale 
energieverbruik tot 0,5 kWh/kg (0,06m3/kg) 
gereduceerd! 

Bent u uitgedaagd? Vraag gerust naar de 
mogelijkheden die TBR u kan bieden.
WIE JARIG IS TRAKTEERT!

We zijn trots op 40 jaar TBR en daarom trak-
teren wij! Iedere wasserij wordt de mogelijk-
heid geboden onze innovatie op de drogers 
gedurende 2 weken vrijblijvend te proberen. 
Besparingen van 35% op het droogproces 

zijn reeds mogelijk gemaakt. Vraag naar de 
mogelijkheden en de voorwaarden op onze 
stand bij Laundry Experience Event 2019 of 
neem contact met ons op.

info@tbreinders.nl
www.tbreinders.nl
www.zero-steam.com
www.emsrotor.com

TBR Energy Solutions, ook bekend 
onder de naam Technisch Bureau 
Reinders, viert dit jaar zijn 40 jarig 
bestaan! Sinds 1979 is TBR voort-
durend bezig met het optimalise-
ren van uw processen, zodat u een 
gegarandeerd lage kostprijs heeft 
en uw positie op de markt kunt ver-
stevigen.
TBR vindt zijn historie in de stoom- 
& condensaattechniek en doet dat 
tot op de dag van vandaag nog 
steeds! Mede door die basiskennis 
zijn wij in staat uw proces te kwan-
tificeren, maar bovenal te kwalifi-
ceren. In een veranderende wereld 
van energievoorziening is dit het 
sleutelwoord voor uw succes. 
Door het juist kwalificeren worden 
oplossingen complementair!

40 JAAR 
INNOVATIEKRACHT!

NETEX: DOE DE WAS DE DEUR UIT! 

Dit jaar is in meerdere opzichten een bijzonder 
jaar voor NETEX, de Nederlandse Vereniging 
van Textielreinigers. Niet alleen bestaat de ver- 
eniging 100 jaar, maar dit jaar is ook het jaar 
waarin NETEX samen met haar leden een 
ware revolutie ontketende! Op 25 maart ging 
de campagne “Doe de was de deur uit” van 
start. Een campagne die via aangesloten leden 

en social media gevoerd wordt. Maar ook met 
een commercial op BNR-radio. Een unieke 
campagne in het honderdjarig bestaan! 

Met deze campagne wil NETEX bereiken dat 
mensen het thuis wassen van textiel laten voor 
wat het is. Om meerdere redenen. Iedereen is 
druk en kan de extra uren die vrijvallen goed 
benutten. Wassen is sowieso geen hobby…. 
Met nieuwe online diensten kan op elk mo-
ment de was opgehaald en bezorgd worden. 
Maar er is meer. Door het uitbesteden van 
de was kan een enorme bijdrage aan CO2-
reductie (24%) en waterbesparing (36 tot 80%) 
gerealiseerd worden! Ook de bijdrage aan 
de plastic soep (33%) wordt substantieel te- 
ruggebracht tot een te verwaarlozen percen-

tage (0,1%). De was de deur uitdoen levert 
dus een veel kleinere “footprint” op! Daarmee 
draagt professionele textielreiniging volop bij 
aan meer duurzaamheid en modern comfort in 
een eigentijdse levensstijl! Tijdens het Laundry 
Experience Event 2019 zal hieraan de nodige 
aandacht worden gegeven! 

HET GAAT NIET ALLEEN OM MACHINES!
“MASTERS IN PROFESSIONAL TEXTILE 
CARE”

Technologische ontwikkelingen gaan snel. 
Nieuwe technieken, vooral op het gebied 
van ICT en internet, maken nieuwe vormen 
van dienstverlening mogelijk en verbeteren 
de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Maar, 
zonder de juiste mensen op de juiste plek 
vallen bedrijven stil. Vakmensen zijn en blij-

ven uiteindelijk nodig om juist dat te leveren 
wat de klant wil. Zij bepalen het resultaat en 
succes van een bedrijf. 

TCT, het TrainingCentrum Textielverzor-
ging, levert gerichte opleidingen en trainin-
gen waarmee nieuwe en zelfs ervaren me-
dewerkers hun vakkennis en vaardigheden 
kunnen vergroten met als hoogst haalbare 
predikaat “Master in Professional Textile 
Care”. Een internationaal erkend predi-
kaat voor professioneel vakmanschap en 
ondernemerschap. Opleidingen en trainin-
gen die mensen meer diepgang in hun ken-
nis en ervaring geven. Ook als het gaat om 
veilig en duurzaam werken! TCT gebruikt 

daarvoor de combinatie van e-learning en 
praktijkdagen; een succesvolle formule. 
Mensen verwerven meer kennis maar ook 
vaardigheden! Welke ontwikkelingen er ook 
op ons af komen, vakkennis blijft belangrijk, 
cruciaal! Opleidingen dus ook! 

TECHNOLOGISCH KENNISCENTRUM 
TEXTIELVERZORGING

TKT is het Nederlandse Technische Kennis-
centrum voor de Textielverzorgingsindus-
trie, voor zowel de stomerij- als de was-
serij industrie. TKT initieert en coördineert 
technische en duurzame innovatieve pro-
jecten voor de Nederlandse en de inter-
nationale textielverzoringsindustrie. TKT 
is ingebed in internationale netwerken en 
heeft uitgebreide expertise als het gaat 

om technologische aspecten van reinigen 
en wassen, waaronder duurzaamheid van 
reiniging, alternatieve reinigingsprocessen, 
energiebesparing, hygiëne van reiniging 
en wassen, beoordelingen van levenscycli,  
milieuwetgeving voor stomerijen en was-
serijen, textielfunctionaliteiten en hun relatie 
tot wasprocessen.

Het Technologisch Kenniscentrum Tex-
tielverzorging fungeert als kennismakelaar. 
Zij inventariseert kennisbehoeften, doet 
voorstellen voor onderzoeksprojecten en 
zoekt, na goedkeuring van de betrokken 
brancheorganisaties NETEX, FTN en/of  
CINET een binnen- of buitenlandse partner 

die het onderzoek kan uitvoeren. Het TKT 
voert dus zelf geen onderzoeken uit. Wel 
verzorgt zij de coördinatie van de uitvoer-
ing. Daarnaast stelt TKT haar kennis ter be-
schikking aan de textielverzorgende indus-
trie doormiddel van trainingen, workshops, 
presentaties en brochures.
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DE WASSERIJBRANCHE IS EEN 
GEVARIEERDE INDUSTRIE DIE SPE-
CIALISTISCHE VAARDIGHEDEN EN 
PROCESSEN VEREIST OM KLANTEN 
CONTINU HOGE KWALITEIT TE 
BIEDEN. 

Deze sector verlangt dan ook in hoge mate 
sterke en betrouwbare oplossingen in een 
zeer concurrerende markt. Inspelend op 
deze eisen, heeft Thermopatch een serie 
hoogwaardige producten ontwikkeld voor 
klanten in deze branche voor linnengoed-
verhuur, beddengoedreparatie, platgoed, 
persoonlijke kleding en stomen.

Onze emblemen, transfers, etiketten en bar-
codes zijn ongeëvenaard en voldoen aan de 
strengste eisen in het wasproces. 

Thermopatch combineert ervaring en exper-
tise in textiele identity-oplossingen met een 
dynamisch en eigentijds inzicht in de trends 
en behoeften van al haar klanten in de markt.

Thermopatch toont u dit graag op het Laun-
dry Experience Event.

Thermopatch B.V.
Draaibrugweg 14-16
1332 AD Almere
Tel.  0031 36 5491111
Fax  0031 36 5320398
E-Mail  verkoop@thermopatch.nl
 www.thermopatch.nl

METEN IS WETEN
is een veel gehoorde kreet als 
u grip wilt krijgen op uw kosten 
en uitgaven. Polymark kan u 
daarbij helpen met Spot busi-
ness software bijvoorbeeld. Een 
compleet managementsysteem 
waarin de gehele kledingstroom 
van uw bedrijf inzichtelijk wordt. 
Naast de noodzakelijke kas-
safunctie bevat de software 
alles wat nodig is om de juiste 
cijfers te genereren. Spot heeft 
onder andere functies voor: 
winkelpromotie, workflow, web 
orders, ordersortering en fac-
turering. Met Metalprogetti 
bieden wij de mogelijkheid voor 
automatische kledingtransport, 
sortering, kledinginname en 
-uitgifte en uniform handling. 
Hiermee kunnen wij u ontzorgen 

en inzicht geven in de kleding-
stromen. Tevens kunnen we 
kwaliteitsapparatuur van Böwe, 
Domus, Fimas, Pantex en Veit 
leveren voor Dry- en Wet clean-
ing en finishing. Polymark staat 
voor een gedegen advies en alle 
service die daarbij hoort.

KORTOM:
Een zaak van vertrouwen.

Tiboss is importeur van het merk 
Girbau. We zijn er trots op dit 
merk aan onze klanten te kun-
nen leveren. De betrouwbaarheid, 
veelzijdigheid en duurzaamheid 
van de Girbau machines worden 
wereldwijd erkend. Dankzij de 
kwaliteit, onze knowhow en onze 
goed geoutilleerde technische  
dienst durven wij te stellen: Tiboss 
is kwaliteit. 
Het Catalaanse Girbau ontwerpt, 
ontwikkelt en produceert 
grootschalige commerciële en in-
dustriële machines. Voor alle was-
uitdagingen, ongeacht de sector, 
biedt Girbau een oplossing. 

Waarbij het verbruik van water, 
energie en tijd tot een minimum 
beperkt wordt. De kracht van  
Girbau ligt in de hoge mate van  
duurzaamheid en flexibiliteit van de 
machines. 

Wasserijen, hotels, restaurants, 
ziekenhuizen, (zorg)instellingen, 
de schoonmaakbranche en over-
heidsdiensten als de brandweer 
hebben één ding gemeen: hun 
wasgoed levert behoorlijke uit-
dagingen op. Girbau produceert 
de volledige range, die tegemoet 
komt aan de eisen van deze 
uiteenlopende branches. Girbau 
denkt mee met haar klant en over-
treft telkens de verwachtingen.
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Elkaar ontmoeten, netwerken is een belang-
rijke factor. Maar kennis delen is zeker zo 
belangrijk. VEMATEX-leden zijn nauw be-
trokken bij projecten die door bijvoorbeeld 
FTN en NETEX in opdracht worden gegeven. 
Projecten die er op gericht zijn om profes-
sionele textielverzorging steeds weer een 
stap verder te brengen in efficiency, kwaliteit, 
duurzaamheid en waarin de Nederlandse 
textielverzorging, dankzij die intensieve 
samenwerking, voorop loopt. 

Tijdens het Laundry Experience Event 2019 
zal een groot deel van de VEMATEX-leden 
bezoekers laten zien wat de actuele stand 
van de techniek is. De nieuwste machines, 
software, oplosmiddelen etc. worden ge-

toond en gedemonstreerd. Naast het nu 
is er ook veel aandacht voor de toekomst 
waarin het beeld van de sector ingrijpend 
zal veranderen! Nieuwe technieken veran-
deren het werk binnen de bedrijven, maar 
ook de dienstverlening richting klanten. De 
VEMATEX-leden zijn hierbij nauw betrokken, 
ondersteunen en adviseren bedrijven om 
aan een veranderende marktvraag te kunnen 
voldoen.

KORTOM: SAMENWERKING VOOR 
NIEUW PERSPECTIEF! 

Sinds 1980 is de “Vereniging van 
machinehandelaren en fabrikanten 
voor de textielreiniging” de verbin-
dende factor voor bedrijven die 
actief zijn als toeleveranciers van 
de textielverzorging. Leden ont-
moeten elkaar tijdens de ledenver-
gaderingen, maar voor ook tijdens 
activiteiten die gezamenlijk of met 
andere organisaties ontplooid 
worden. De jaarlijkse Netwerkdag, 
groepsreizen naar beurzen, maar 
ook het Laundry Experience Event 
2019! Een succesvol initiatief van 
VEMATEX!

SAMENWERKING VOOR 
NIEUW PERSPECTIEF!



 STANDHOUDERS
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VAN BODEGOM LAUNDRY 
SUPPLIES B.V.

Van Bodegom laundry supplies 
is specialist op het gebied van 
mangels en leverancier van on-
derdelen voor vele machines 
binnen de wasserij. Het bedrijf 
levert onderdelen en service 
aan de industriële wasserijen 
voor alle types en merken ma-
chines. Van persmembranen 
voor ontwateringspersen tot 
aan loopwielen en aandrij-
vingen voor wasstraten, man-
gelvilten, mangelwax, mangel-
band en condenspotten voor 
mangels.
Met de verdere uitbreiding van 
producten, gekoppeld aan 
lange ervaring met de vele  

 
 
 
 
aspecten binnen de wasserijen 
met nog meer verantwoordelijk-
heden wil Van Bodegom Laun-
dry Supplies de samenwerking 
tussen klant en leverancier nog 
verder versterken.

Het geheim van productiviteit vol-
gens WSP Systems.
Van machinedenken naar ke-
tendenken in de wasserij. Het 
succesvol runnen van een was-
serij is topsport geworden. Terwijl 
nieuwe productietechnieken de 
productiviteit omhoog stuwen en 
de schaalvergroting aanjagen, 
verwacht de klant het ultieme 
maatwerk. Processen van wasserij 
en klantorganisatie raken steeds 
meer vervlochten. Het gevolg is 
een logistieke complexiteit die zijn 
weerga niet kent. De topsporters 
zijn dan ook díe wasserijen die 
de omslag maken van machine-
denken naar ketendenken. WSP 
Systems is daarin een drijvende 
kracht. 
WSP Systems ontwikkelt en re-
aliseert samen met klanten hoog-
productieve wasserijen. Natuurlijk 
vormen de machines van gespe-
cialiseerde fabrikanten een groot 
onderdeel van de inrichting. Maar 

de beste machines functioneren 
nooit beter dan het totale logistieke 
systeem waar ze deel van uit-
maken. WSP Systems ontwik-
kelde daarom slimme software 
voor de integrale aansturing van 
de logistiek. Software die met alle 
denkbare devices ‘praat’, van was-
buizen tot energiemeters, en van 
handscanner tot klantportaal. 
Op basis van talloze parameters 
helpt deze software het wasgoed 
razendsnel door het proces te 
loodsen. Niet volgens een starre 
route, maar dynamisch: afgestemd 
op beschikbare machinecapaciteit. 
En over ketendenken gesproken: 
klanten, management, productie-
leiders, medewerkers en chauf-
feurs wisselen voortdurend actuele 
informatie met elkaar uit. 
Recente projecten zijn veelbelo-
vend. De wasserijen die WSP 
Systems inrichtte, verhoogden hun 
productiviteit aanzienlijk (van 9 tot 
zelfs 21 procent!). 
Meer weten, demo bekijken of re-
ferentieproject bezoeken? 
Bel 0343 – 481 580.

20 21

Professionele textielservice
maakt het verschil!

Drie tot vijf keer millieuvriendelijker
dan thuiswassen

Postbus 10, 4060 GA Ophemert Tel.: 0344 - 650437, Fax: 0344 - 652665 E-mail: ftn@ftn-nl.com, www.ftn-nl.com

Dank aan de sponsoren:

TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche
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HISTORIE
In 2010 is gestart met de uitvoering van de 
Bosatex regeling. Om tot een effectieve en 
betaalbare aanpak te komen is een uniforme 
onderzoeksstrategie opgesteld. Algemeen 
gehanteerd uitgangspunt in die strategie 
is dat de bronzone actief wordt gesaneerd 
en de pluim wordt gemonitord, tenzij er als 
gevolg van verspreiding risico’s aanwezig 
zijn. In de onderzoeksstrategie is daarom een 
definitie voor de bronzone op Bosatex-locaties 
geformuleerd.

HEDEN EN TOEKOMST
We zijn inmiddels tien jaar, honderden 
bodemonderzoeken, tientallen bewoners-
avonden en meer dan vijftig uitgevoerde 
saneringen verder, van Leeuwarden tot Heerlen 
en van Den Haag tot Hengelo. In de onderzoeken 
is gekeken naar grond, grondwater, 
binnenlucht, drinkwater, waterbodems, 
rioleringen, zinkputten en onttrekkings- 
bronnen. Saneringen zijn uitgevoerd met 

technieken als ontgraving, chemische oxidatie, 
biologische afbraak, bodemluchtextractie, 
bodemverhitting en alle mogelijke combinaties 
daarvan. Wat hebben we daarvan geleerd? 
Is de keuze om primair de bron van de 
verontreiniging te saneren een goede geweest, 
en voldoet de definitie van bronzone uit de 
opgestelde onderzoeksstrategie daarvoor? En 
waar staan we nu, wat moet er nog gebeuren 
en hoe wordt geborgd dat alle gemaakte 
afspraken met deelnemers, bevoegde 
overheden en andere betrokken partijen ook in 
de toekomst ingevuld worden? 

In onze presentatie willen we op deze vragen 
antwoord geven aan de hand van kentallen en 
sprekende voorbeelden van saneringslocaties. 
Daarbij komen niet alleen de geslaagde 
saneringen aan bod, maar ook de tegenslagen 
en mislukkingen. 

RESULTATEN
Duidelijk mag zijn dat de Bosatex-regeling er 
in belangrijke mate aan heeft bijgedragen dat 
verontreinigde locaties uit de Nederlandse 
textielreinigingsbranche onderzocht en 
gesaneerd zijn en dat de deelnemers weer 
een toekomstperspectief is geboden voor 
hun bedrijf. Hoewel het regelmatig tegen zat 
en we de nodige problemen hebben moeten 
oplossen zijn we trots op het bereikte resultaat 
en dat willen we op dit Laundry Experience 
Event in Wommelgem op 14 september graag 
laten zien.

De Nederlandse Bosatex-
regeling volgt uit het Conve-
nant bodemsanering textiel-
reinigingsbranche, afgesloten 
tussen het ministerie van  
Infrastructuur en Waterstaat 
en branchevereniging Netex.

De regeling is ontwikkeld 
om deelnemers te ontzor-
gen en bodemverontreini-
gingen op hun bedrijfsloca-
ties te onderzoeken en waar 
nodig te saneren.

In nagenoeg alle gevallen be-
treft het een bodemveront-
reiniging met gechloreerde 
koolwaterstoffen (VOCl), 
die vanwege hun stofei- 
genschappen tot de meest 
moeilijk te saneren bodem-
verontreinigingen behoren.

Mede daardoor werd er, 
voorafgaand aan de Bosatex 
regeling, weinig vooruitgang 
geboekt in de aanpak ervan. 

BOSATEX GAAT DOOR!
Afronding actieve aanpak!

 BOSATEX



39

 RONDLEIDING CLOVA

CLOVA 1:
• Het begin van de rondleiding is bij de 

receptie van het Laundry Experience 
Event. Hier wordt u een hand-out 
gegeven met daarop de informatie van de 
rondleiding en ruimte voor aantekeningen.

• U start in de onreine zone. Hier vindt de 
sortering plaats van werkkleding en bad- 
en bedlinnen.

• Van hieruit gaat u naar de reine zone waar 
u een bezoek brengt aan de verschillende 
afdelingen: verzending, droog (mangels 
en vouwmachines), werkkleding en 
tekenkamer. Hier krijgt u verdere uitleg 
over het verwerken en klaarmaken van al 
de werkkleding en bed- en badlinnen.

CLOVA 2:
• U start de rondleiding in de onreine 

zone. Hier ziet u op welke manier al de 
bewonerskleding wordt gesorteerd per 
wasproces (automatisch gekoppeld aan 
een afwerkingsproces)

• Nadien gaat u naar de reine zone. Hier 
ziet u hoe de kleding wordt gekoppeld 
aan kapstokken en op welke manier deze 
kleding wordt afgewerkt. Aan het einde 
wordt de afgewerkte kleding gevouwen of 
overgehangen op “wegwerp” kapstokken 
en verpakt om mee te gaan naar de 
verschillende sites.

ATTENTIE:
• Het is voor deelnemers van deze 

rondleiding niet toegestaan om zich 
buiten de groep te begeven. U wordt 
geacht zich strikt aan de aanwijzingen van 
de groepsleiding te houden.

• U wordt verzocht zich 15 minuten voor 
aanvang van de rondleiding te melden bij 
de receptie van het Laundry Experience 
Event (ingang expositieruimte). Bent u te 
laat, dan vervalt uw reservering.

• Bij de receptie van het Laundry 
Experience Event kunt u zich melden voor 
een reservering van een rondleiding voor 
zover de ruimte in het schema dit toelaat.

ROUTE:
De route van de rondleidingen gaat als volgt:

Rondleidingen Clova Vzw 
vrijdag 13 en zaterdag 14 
september

Tijdens het Laundry Experience 
Event 2019 zet Clova Vzw haar 
deuren open voor geïnteres-
seerde bezoekers. De rondlei-
dingen gebeuren in groepen 
van maximaal 10 personen.

In de rondleiding wordt een 
duidelijk beeld gegeven van 
de processen in een moderne 
wasserij. Bezoekers worden de 
modernste snufjes in reinigings-
processen, duurzame energie-
bronnen en technische oplossin-
gen in een modern professioneel 
textielservicebedrijf getoond en 
nader toegelicht.
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ALGEMENE INFORMATIE LAUNDRY EXPERIENCE EVENT 2019

LOCATIE
Wasserij Clova
Industriepark Kapelleveld
St. Jansveld 1
2160 Wommelgem, 
België

tel: +32 3 355 2870

Er is op vrijdag 13 september geen parkeergelegenheid nabij Wasserij Clova!  
De politie hanteert een zero tolerancebeleid! Als u parkeert aan de straat staat u een 
flinke boete te wachten en loopt u het risico dat uw auto wordt weggesleept!
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats bij Fruitwinkel Cools, Autolei 305, 
Antwerpen. Vanaf deze parkeerplaats zullen shuttlebussen worden ingezet om  
u bij Clova af te zetten en vice versa.

Op zaterdag kan parkeren in de nabije omgeving volgens aanwijzigingen van 
parkeerwachters.

De organisatie van dit spraakmakende event is in handen van Vematex met 
medewerking van:

T 0344 65 04 31
netex@netex.nl

T 0344 65 04 27
tkt@tkt-nl.com

T 0344 65 04 31
tct@tct-nl.nl

T 0344 65 04 37
ftn@ftn-nl.com

T 0344 65 04 20
textiel@textielbeheer.nl

T 0344 65 04 30
cinet@cinet-online.com

TEXTIELBEHEER
n ieuwsb lad  voor  de  tex t i e l ve r zorg ingsbranche

LOCATIE

PARKEERGELEGENHEID

ORGANISATIE

HOTEL INFO

CROWNE PLAZA 
ANTWERPEN

Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
• Eenpersoonskamers à € 99,00 per 

kamer, per nacht
• Tweepersoons- /twin kamers à € 109,00 

per kamer, per nacht

Bovenvermelde prijs is inclusief:
• ontbijtbuffet
•  klein flesje water op de kamer
• koffie en thee faciliteiten op de kamer
• onbeperkte WiFi
• smart TV (digitale tv, mogelijkheid om 

eigen media af te spelen)
• toegang tot Pool & Wellness Centre 

‘Octopus’ (zwembad, sauna, stoombad 
en gym)

Bij geen ontbijt wordt € 10,- van de 
kamerprijs in mindering gebracht.

City Tax à € 2.39 per persoon per nacht 
is niet inbegrepen.

Wanneer u van dit aanbod gebruik 
wilt maken, kunt u dit melden via 
vematex@vematex.nl en ontvangt u een 
reserveringsformulier.

Deze prijzen zijn gegarandeerd tot 
23-08-2019! Daarna kunnen ze wijzigen.

TULIP INN 
ANTWERPEN

Potvlietlaan 2, Antwerpen Berchem
• Eenpersoonskamers à € 75,00 per 

kamer, per nacht
• Tweepersoons- /twin kamers à € 80,00  

per kamer, per nacht

Bovenvermelde prijs is inclusief:
• ontbijtbuffet 
• koffie en thee faciliteiten op de kamer
• onbeperkte WiFi
• Flatscreen TV 
• gratis parkeren

Bij geen ontbijt wordt € 10,- van de 
kamerprijs in mindering gebracht.

City Tax à € 2.39 per persoon per nacht 
is niet inbegrepen.

U kunt dit reserveren via booking.com. 
NB: Prijswijzigingen kunnen ieder 
moment plaatsvinden!



T 0186 57 29 00
laundry@laundry.nl

T 0343 48 15 80
info@wspsystems.com

T 055 533 20 23
info@goudkuil.com

T 0252 62 08 64
marcel.vork@kreussler.com

T 085 003 02 65
info@laundryexpert.nl

 

T 030 608 23 81
nltcdsalessupport@ecolab.com

T 030 608 16 46
info-bnlx@jensen-group.com

T 0412 40 70 90
info@vegasystems.nl

 

T 0344 63 34 14
info@lct.nl

 

T 030 606 02 74
info@polymark.nl

T 0485 51 64 41
info@wientjens.com

T 0347 37 88 83
professional@miele.nl

Benelux B.V.

T 0488 47 06 50
info@kannegiesser.nl

 

T 0252 34 50 30
cees.van.haasteren@christeyns.com

+32 56 35 42 95
info@lapauw.be

T 0546 57 77 74
info@bufacare.nl

T 010 435 85 11
walter@landuwasco.nl

 

T 050 360 46 76
info@tbreinders.nl

TBR
Energy Solutions

 

T +32 (0)484 49 34 81
dunnewolt@dunnmatiek.eu

T 0344 67 30 25
info@dunnewoltconveyors.com

T 06 55 81 08 95
info@vanbodegom.org

 

T 036 549 11 33
sales@thermopatch.nl

 

T 0412 484 669
tvanbijnen@tiboss.nl

T 0515 – 44 55 44
info@lampe.nl

DutchLaundryGroup.com
DLG

T 0186 57 60 50
info@dutchlaundrygroup.com

 

T +32 14 70 19 80
info@texfinity.com
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naliseren, innoveren & samenwerken


