
 

 
IPSO Academy - Opleiding “Cleaning & Facility” – André Dumontstraat, 9 / 01 - 1435 Mont-Saint-Guibert 

www.qualipso.be – info@qualipso.be 
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Beheer van sanitaire verbruiksgoederen en inlooptapijten 
 

Doelstelling 
 
Begrijpen, analyseren en controleren van de kosten voor 
uw sanitaire voorzieningen en inlooptapijten. 

Welke kwaliteit moet ik kiezen In functie van mijn budget 
en mijn behoeften? 

Doelpubliek 
 
Inkoopmanagers, Logistiek/Facility Managers. 

Voorkennis  
 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 

Lesmethoden 
 
Praktische presentatie met visuele ondersteuning. 
Interactieve deelname. 
 

Programma 
 

 

Beschrijving van de producten en hun dispensers 
voor: 
 

 Handen wassen 

 Handen drogen 

 Luchtverfissers 

 Handdoekrollen 

 Toilet accessoires 

 Damesverbandcontainers 

 Plastic zakken 
…                         

 

Wat te kiezen uit het grote aanbod? 
Wat is er op de markt? 
Voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. 
Wat is het financiële impact en de impact of het 
comfort?  
Wat is voor mij de meest geschikte oplossing?      
- Moet ik kopen of huren? 
- Op aanvraag of in contract? 

Benchmark - verbruik - lastenboek 
Het gemiddelde verbruik per persoon? 
Welke technische specificaties voor mijn lastenboek? 
Via een schoonmaakbedrijf of rechtstreeks?  
Hoe moet ik mijn offerte interpreteren? 
Hoe moet ik mijn factuur lezen? 
 

Milieu – Gezondheid – recyclage  
Impact gezondheid- milieu? 
Recyclage ? 
 

Schoonlooptapijten  
Waarom een goede bescherming aan de ingangen? 
De verschillende keuzecriteria? 
Welke kwaliteit moet ik kiezen en waarom? 
Financiële impact? 
Wisselfrequentie? 
Gemiddelde prijs? 

Trends en nieuwigheden? 

Waar zijn we met de smart dispensers? 

Relatie-verbruik: is het mogelijk? 

Europese labels 

 

Plaats – duur van de opleiding - voorwaarden 
1 volledige dag van 8.30 u tot 16.30 u. 
 

Data – zie website www.qualipso.be · 
Locatie: Beveren-Waas 

Aantal deelnemers 
8 tot 12 personen. 
Inter company opleidingen op aanvraag 
 
Kostprijs – zie prijslijst. 
Korting van 10 % per extra ingeschreven persoon. 

Voor verdere inlichtingen of aanvragen neem contact op met: 
Ipso 02/351.44.92 - training@qualipso.be  of info@qualipso.be 
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