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FULL SERVICE IN  
TOILET HYGIËNE VOOR  

EEN VAST BEDRAG  
PER MEDEWERKER



Disclaimer:

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot 

de inhoud van de brochure kan Kimberly-Clark Professional* echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden 

gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Fixed&Easy is een concept van Kimberly-Clark Professional*. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van  Kimberly-Clark Professional*  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere 

materialen uit deze brochure te hergebruiken. 

Interesse in Fixed&Easy? Neem contact op met:

Onze missie is het creëren van 

gezonde, schone en veilige 

werkplekken. Dit doen we ook graag 

voor uw organisatie en mensen!

Een werkplek is meer dan een 

omgeving waar uw mensen komen 

werken, het is een plek waar ze zich 

veilig en gezond moeten voelen en ook 

geïnspireerd worden om zo productief 

mogelijk te zijn. Aandacht voor hygiëne 

is daarbij van essentieel belang. 

Een goede hygiëne reduceert de 

verspreiding van bacteriën en daarmee 

blijven uw mensen gezond. Voor u als 

werkgever moet dit onderwerp geen 

zorg zijn en daar kan Kimberly-Clark 

Professional* u bij helpen.

Nederland  België

Kimberly-Clark Professional* B.V.  Kimberly-Clark Professional* BVBA

Copernicuslaan 35  Grensstraat 7   

6716 BM EDE  1831 Diegem Belgium 

Tel: +31 318 697 626 Tel: +32 800 74935 

kcpnl@kcc.com kcpbe@kcc.com

Gecertificeerde Fixed&Easy  
distributiepartners

Met het Fixed&Easy concept van 

Kimberly-Clark Professional* heeft u  

geen zorgen meer om uw toiletruimtes.  

U betaalt een vast bedrag per 

medewerker en daarin wordt alles voor u 

geregeld. Naast de financiële zekerheid 

betekent Fixed&Easy met name gemak. 

Denk hierbij aan vooraf inzicht in verbruik 

en kosten, het uit handen nemen van uw 

bestellingen en het voorraadbeheer. 

Al ruim 80 jaar is Kimberly-Clark 

Professional* een toonaangevende 

internationale leverancier van innovatieve 

washroom hygiëne oplossingen voor 

veel bedrijven. Op een duurzame manier 

zorgen wij elke dag voor meer dan één 

miljard gebruikers verspreid over de 

wereld.

 

Laat u door uw Kimberly-Clark 

Professional* contactpersoon adviseren 

over de beste oplossing voor uw 

organisatie. 

Jeroen Neijmeijer

Manager Cleaning & Hygiene Benelux 

Kimberly-Clark Professional*
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●	Wij zorgen voor uw  

 sanitaire ruimte 

●	Geen bestellingen of  

 voorraadbeheer

●	 Levering tot in de 

 voorraadkast

●	Gratis (de)montage  

 service 

● U betaalt een vast bedrag per  

 medewerker

●  Vooraf inzicht in verbruik en kosten

●  Geen verrassingen achteraf

●  Transparante huurovereenkomsten

● Dispensers zonder vuilinsluiting

●  De meest hygiënische keuze uit  

 zacht tissue materiaal voor optimale  

 droogprestaties

●  Vel voor vel uitgiftesysteem zonder  

 dispensercontact

●  Alle voordelen van de  

 gepatenteerde Airflex* technologie

● Zeer kostenefficiënt concept 

 zonder onzekerheden 

● Volledige transparantie

● Duurzaamheid 

●		Hoge mate van  

 gebruikerstevredenheid

ZEKERHEID

WAARDE HYGIËNE

De grootste voordelen  
op een rijtje:

 Geen zorgen meer om uw toiletruimte
 
 Kostenefficiënt en zekerheid over het bedrag
 
 Geen bestellingen of voorraadbeheer meer nodig
 
 Kwalitatief hoogwaardige producten

 Compleet pakket, afgesteld op uw wensen 

GEMAK

Fixed&Easy is een full service concept van Kimberly-Clark Professional*,  

dat voor een vast bedrag per medewerker en- of dispenser al uw (logistieke)  

werkzaamheden met betrekking tot uw toiletruimte regelt.

Het werkt heel gemakkelijk; u kiest de gewenste dispensers, handdoeken,  

toiletpapier en andere toilethygiëne producten uit en wij zorgen samen met onze 

gecertificeerde full service distributeur dat u altijd voldoende voorraad heeft. 

Daarnaast biedt Fixed&Easy financiële zekerheid, want u betaalt  

een vast bedrag per medewerker en- of dispenser.  

Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent. 

Wat is FIXED&EASY?



Ook in duurzaamheid maken we het verschil

Duurzaamheid behoort tot de wereldwijde kernwaarden van Kimberly-Clark.  

Onze motivatie voor duurzaamheid komt uit onze visie; to lead the world in essentials 

for a better life. Het zit al meer dan 150 jaar in onze genen en zullen er alles aan doen 

om het verschil te blijven maken, door bij te dragen aan een betere toekomst.  

Dat doen we door constante innovaties en sterke partnerships.

Er zijn 5 kernprioriteiten in onze duurzaamheid 2022 doelstellingen vastgesteld.  

Deze zijn terug te vinden in onderstaand overzicht.

Zo maken we het u gemakkelijk
Om ervoor te zorgen dat u geen zorgen meer heeft om uw toiletruimte,  
is er voor het Fixed&Easy programma een samenwerking opgezet tussen  
Kimberly-Clark Professional* en gecertificeerde full service distributeurs,  
soms in combinatie met een schoonmaakbedrijf.

Zo werkt het

Kimberly-Clark Professional* levert de 
materialen. Zo heeft u de zekerheid van 
kwalitatief hoogwaardige producten,  
waarin u zelf de keuze maakt in  
dispensers en producten.

De distributeur zorgt voor de levering 

van de producten (tot in de voorraadkast 

mogelijk), voorraadbeheer en facturatie. 

Vanuit de voorraadkast kan het 

schoonmaakbedrijf of uw eigen dienst 

toiletruimtes aanvullen. De distributeur  

is uw vaste aanspreekpunt.

Er zijn 8 distributeurs gecertificeerd voor

Fixed&Easy, deze zijn te vinden op de 

eerste pagina van deze brochure.

Als klant heeft u geen zorgen meer om uw toiletruimte. Voor een vast bedrag per 

medewerker en- of dispenser wordt alles voor u geregeld.

Kimberly-Clark Professional*

Distributeur

U als klant

Schoonmaak-
bedrijf

Vraag uw contactpersoon naar het volledige Kimberly-Clark duurzaamheidsrapport 2022!

SOCIALE 
IMPACT

BOSSEN 
& PAPIER

AFVAL & 
RECYCLING

ENERGIE 
& KLIMAAT

SUPPLY 
CHAIN

DOELSTELLINGENPRIORITEITEN

VAN FSC GECERTIFICEERD PAPIER 
OF FSC GECONTROLEERDE 
HOUTBRONNEN

WIJ STREVEN NAAR GELIJKE  
MENSENRECHTEN, VEILIGHEID VAN 
MEDEWERKERS, ANTI-CORRUPTIE 
EN EEN BETER MILIEU



Dispensers* & afvalbakStel uw eigen toilethygiëne pakket samen

*Vraag uw contactpersoon naar de damesverbandcontainers & schoonloopmatten* Resultaten van Hall Test onderzoek, uitgevoerd door Sapio Research Agency in januari 2017

** Resultaten van een Swab Test studie, uitgevoerd door MGS Laboratories in januari 2017

LUCHTVERFRISSERTOILETREINIGER

ROLHANDDOEKEN TOILETPAPIER

Fixed&Easy draait om het uit handen nemen van de zorgen omtrent de toiletruimte. 

Daartoe behoort de mogelijkheid om uw eigen toilethygiëne pakket samen te stellen. 

Kies nu uw rolhanddoeken dispenser inclusief product (Kleenex® of Scott®) en maak uw 

toiletbundel compleet met toiletpapier, handreiniging, luchtverfrisser, toiletseat cleaner, 

afvalbak en een damesverbandcontainer.

Nieuwe, compacte dispenser  
die in één handeling te reinigen is

HANDZEEP

Control

Essential

De kwaliteit en zorg  

die je verwacht van  

Kleenex®. Nu in een  

rol voor een ultieme  

ervaring met handen  

drogen. 

Toonaangevende 

efficiëntie en hygiëne, 

zonder verlies van 

kwaliteit.

Efficiënt handen drogen in 

drukbezochte toiletruimten 
Art.nr. 7135

Unieke kenmerken

 Beschikbaar in grote en kleine  

 uitvoering en in zwart en wit

 40% meer handdrogingen in  

 vergelijking met soortgelijke 

 systemen*

 

 De meest hygiënische dispenser   

 vs. de concurrentie**

 Restrolfunctie zorgt voor  

 continue afgifte van handdoeken

Art.nr. 6948

Onze nieuwe, kleinere dispenser heeft een strak ontwerp zonder vuilinsluiting,  

waardoor hij gemakkelijk in één handeling te reinigen is. Bovendien zorgt onze nieuwe 

en verbeterde nooit-leeg functie voor een continue afgifte van rolhanddoeken. En in 

tegenstelling tot concurrerende producten heeft onze restrol geen dubbele afgifte. 

Art.nr. 7955 
Slimroll

Art.nr. 6994

TOILETPAPIER

Art.nr. 6946Art.nr. 6958

Art.nr. 6992Art.nr. 7375 
Large roll

Art.nr. 6991

AFVALBAK

Art.nr. 6993



Scott® ControlScott® EssentialKleenex® Ultra

WASHROOM

Cleanliness. 

Hygiene.

E�ciency. 

Sustainability.

Satisfaction.

Uitstraling

Zodra toiletbezoekers de drempel 
overstappen, vormen ze zich een 
beeld van uw toiletruimte. Hoe 
netjes ziet de ruimte eruit en hoe 
ruikt het er?

Hygiëne

Handhygiëne en het voorkomen van 
kruisbesmetting in de toiletruimte, 
zijn van groot belang voor een 
gezonde werkomgeving. 

Efficiency

Hoe efficiënt is de werking van 
uw toiletruimte? Wij helpen u bij 
het vinden van de juiste balans 
tussen operationele efficiëntie en 
gebruikerstevredenheid.

Duurzaamheid

Draag uw steentje bij aan het 
milieu! Met onze tips leert u hoe u 
papierafval in de toiletruimte kunt 
verminderen.

Tevredenheid

Wat vinden uw gebruikers van 
de toiletruimtes in uw gebouw? 
Ontdek hoe een vlekkeloos schone 
ruimte zorgt voor een hogere 
gebruikerstevredenheid.

Voldoet uw toiletruimte?
Kimberly-Clark Professional* heeft meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van  
sanitaire oplossingen met de bekende en vertrouwde merken - Kleenex® en Scott®.  
Ons WASHROOM 5D programma combineert alles wat we weten over het creëren 
van de ideale toiletruimte met 5-Dimensies van verbeteringen: Uitstraling, Hygiëne, 
Efficiency, Duurzaamheid en Tevredenheid. 

Uitstraling

Hygiëne

Efficiency

Duurzaamheid

Tevredenheid

Zorg goed voor uw medewerkers met producten van Kleenex®

Uw medewerkers zijn belangrijk en u wilt dat ze het comfort en de zorg van thuis op 
de werkvloer kunnen ervaren. Producten van Kleenex® bieden de zachtste en meest 

comfortabele ervaring in uw toiletruimte. 

Krijg onverminderde hygiëne en efficiëntie producten van Scott®

Als het gaat om het voldoen aan de behoeften uw medewerkers en het beheer van de 
steeds veranderende eisen van uw bedrijf, kunt u erop vertrouwen dat de producten van 

Scott® de meest slimme keuze is.



Interesse in Fixed&Easy? Neem contact op met:

Nederland  België

Kimberly-Clark Professional* B.V.  Kimberly-Clark Professional* BVBA

Copernicuslaan 35  Grensstraat 7   

6716 BM EDE  1831 Diegem Belgium 

Tel: +31 318 697 626  Tel: +32 800 74935 

kcpnl@kcc.com kcpbe@kcc.com

Het creëren van gezonde, schone en veilige werkplekken dat is onze missie en dat doen we ook graag

voor u en uw medewerkers! Met het Fixed&Easy concept van Kimberly-Clark Professional* heeft u geen

zorgen meer over de toiletruimtes van uw organisatie. U betaalt een vast bedrag per werknemer en alles

wordt voor u geregeld. Geen bestellingen meer, kwalitatief hoogwaardige producten en alles afgestemd  

op uw wensen.
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VOOR EEN VAST 
BEDRAG PER 

   MEDEWERKER... 

ZIT JE GOED


