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Na een lange periode van sluiting zijn ondernemers in de horeca inmiddels weer deels geopend. Ook 
andere sectoren bereiden zich voor op heropening. Ondanks de voorzichtige positieve stappen, zullen er 
voorlopig nog veel extra maatregelen getroffen moeten worden. Dat geeft misschien extra zorgen. Hoe 
geef je gasten een veilig gevoel op een terras, in een restaurant,  winkel of wellness complex? Welke extra 
maatregelen op het gebied van hygiëne zijn belangrijk en hoe pak je dat als ondernemer praktisch aan? 

U wilt niets liever dan uw gasten een veilig én gastvrij gevoel geven. Als expert op het gebied van 
professionele hygiëne doen wij niets liever dan u daarbij helpen. Met Veilig Gastvrij ondersteunen wij u in 
het hygiëneproces en bent u verzekerd van professionele preventiemiddelen tegen Covid-19.

Contactoppervlakken en voorwerpen zijn een potentieel risico als het gaat om kruisbesmetting van virussen. Denk aan 
tafels, de bar, maar bijvoorbeeld ook aan menukaarten en deurknoppen. Aanvullend op uw reguliere schoonmaakplannen 
zorgt extra desinfectie van oppervlakken voor minder risico voor uw personeel en uw gasten. 
Elke ruimte kent zijn eigen kritische punten en ook een eigen aanpak. Per ruimte hebben wij deze overzichtelijk voor u 
uiteen gezet en bieden we een efficiënte oplossing die kostenbesparend is en eenvoudig in gebruik. 

De basis van COVID-19 bescherming is optimale 
handhygiëne. Regelmatig handen wassen conform de 
richtlijnen maakt echt een verschil. Desinfectiemiddelen 
helpen om deze routine overal en voor iedereen 
toegankelijk te maken. Een desinfectiestation bij de 
ingang is een voorbeeld van extra veiligheid.

Uw personeel wast vaker de handen dan normaal, 
als extra maatregel wordt geadviseerd minimaal elk 
half uur handen te wassen. Dat vraagt om een zachte 
handzeep die geschikt is voor frequent gebruik en voor 
handdesinfectie in de keuken en de toiletruimte. Plaats 
daarnaast instructiekaarten voor handen wassen en 
desinfecteren. 

Ook textiel vraagt om de nodige zorg. Besteed uw wasgoed bij voorkeur uit aan een professionele wasserij die beschikt 
over de juiste producten voor een goedgekeurd hygiëneprotocol. Heeft u het wasproces in eigen beheer? Dan geven 
onze specialisten u graag advies op maat. 

KRITISCHE OPPERVLAKKEN

HANDHYGIËNE

TEXTIEL



Maak in één oogopslag duidelijk dat u Veilig Gastvrij werkt. U kunt 
bijvoorbeeld gebruik maken van de Veilig Gastvrij deursticker. Zo kan 
iedere bezoeker zien dat u op een professionele manier met hygiëne 
omgaat. Als extra ondersteuning zijn er ook tafelkaartjes beschikbaar. 
Gasten die graag meer willen weten over Veilig Gastvrij, kunnen  via een 
QR code meer lezen over de maatregelen die u als ondernemer voor 
hen neemt.

LAAT VEILIG GASTVRIJ ZIEN AAN UW GASTEN 

oplossingen voor handhygiëne in toiletruimten en voor uw personeel

oplossingen voor handhygiëne bij de entree d.m.v. een desinfectiezuil

professionele reinigingsmiddelen

goedgekeurde desinfectiemiddelen, afgestemd op oppervlak en toepassing

professionele vaatwasmiddelen

schoonmaakplannen op maat

advies en ondersteuning, o.a. via onze hygiëne helpdesk

periodieke controle van onze experts

marketingmateriaal om uw gasten te laten zien dat u veilig gastvrij werkt.

Ervaar de voordelen van profesionele producten en ondersteuning, 

word ook Veilig Gastvrij ondernemer:

KIES OOK VOOR VEILIG GASTVRIJ



OPPERVLAK GEADVISEERDE METHODE 
EN FREQUENTIE PRODUCT TOEPASSING

EXTRA DESINFECTIE TUSSENDOOR

1 Meubilair (ook van terras)
(Tafels, stoelen/banken) 

Oppervlaktedesinfectie | 
wisseling van couvert Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

2 Menukaarten Oppervlaktedesinfectie |  
na gebruik Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

3 Bar Oppervlaktedesinfectie |  
wisseling gasten / 1x per uur Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

4
Tastoppervlakken achter 
bar (telefoon, dispensers, 
schakelaars, etc.)

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

5
Bestel- en betaalsysteem 
en andere onderdelen 
met elektronica

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

6 Deurklinken en 
handgrepen

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

Plexiglasschermen Oppervlaktedesinfectie | 
wisseling van couvert Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie

OPPERVLAKTEDESINFECTIE NA EINDREINIGING EINDE DAG

Alle oppervlakken Volledige 
oppervlaktedesinfectie

Mida Chriox 5 Spraydesinfectie

Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 
desinfectie

TEXTIEL

Uitsluitend wassen met een professionele machine volgens hygiëneprotocol.

HANDHYGIËNE

Handzeep Zie handhygiëneprogramma voor dispensermogelijkheden

Handdesinfectie Plaats een mobiele hygiënezuil bij de entree en op strategische plaatsen.
Zie handhygiëneprogramma voor alle dispensermogelijkheden.
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HHHYYYGGGIËNNE RRREESTAAAUURRRAANNTT  
EEXXXTTRRAA MMAAAATREGGEEELLEN CCOOOVVIDD--199

Deze extra maatregelen bieden extra veiligheid voor uw personeel en uw gasten. 
Volg daarnaast ook uw standaard schoonmaak en desinfectie op conform hygiëneplan!
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OPPERVLAK GEADVISEERDE METHODE 
EN FREQUENTIE PRODUCT TOEPASSING

EXTRA DESINFECTIE TUSSENDOOR

1 Werkoppervlakken Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur S-Clean 80 Kant-en-klare alcoholdesinfectiespray

2 Kranen en spoelbak Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur S-Clean 80 Kant-en-klare alcoholdesinfectiespray

3 Werkmaterialen Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur S-Clean 80 Kant-en-klare alcoholdesinfectiespray

4
Tastoppervlakken 
(dispensers, schakelaars, 
knoppen, etc.)

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur S-Clean 80 Kant-en-klare alcoholdesinfectiespray

5 Deurklinken en 
handgrepen

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur S-Clean 80 Kant-en-klare alcoholdesinfectiespray

6 Borden/bestek Thermische desinfectie dmv 
machinale vaatwas | na gebruik Relavit Pulsar CL Bag-in-Box automatische dosering 

met actief chloor

7 Glazen Thermische desinfectie dmv 
machinale reiniging | na gebruik Relavit Sparkle Automatische dosering voor 

glazenspoelmachine

OPPERVLAKTEDESINFECTIE NA EINDREINIGING EINDE DAG

Alle oppervlakken Volledige 
oppervlaktedesinfectie Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 

desinfectie.

HANDHYGIËNE PERSONEEL 
Conform horecaprotocol wassen medewerkers tenminste elke 30 minuten hun handen

Handzeep  Zie handhygiëneprogramma voor dispensermogelijkheden

Handdesinfectie  Zie handhygiëneprogramma voor dispensermogelijkheden

TEXTIEL

Uitsluitend wassen met een professionele machine volgens hygiëneprotocol.
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HHHYYGIIËËNNEE KKEEUUKKEENN  
EEEXXTRRAA MMAAAATRREEGGEEELLENN CCOOVVIDD-1199

Deze extra maatregelen bieden extra veiligheid voor uw personeel en uw gasten. 
Volg daarnaast ook uw standaard schoonmaak en desinfectie op conform hygiëneplan!
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OPPERVLAK GEADVISEERDE METHODE 
EN FREQUENTIE PRODUCT TOEPASSING

EXTRA DESINFECTIE TUSSENDOOR

1 Toiletten en urinoirs Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Chriox 5 Doseren in sprayflacon met Smart 

doseerpomp

2 Toiletbril Reinigsdoekjes te gebruiken 
door gasten | voor gebruik R-Clean Bactowipes Geïmpregneerde alcoholdoekjes

3
Kranen, wastafels, 
spiegels

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Chriox 5 Doseren in sprayflacon met Smart 

doseerpomp

4
Tastoppervlakken 
(dispensers, schakelaars, 
etc.)

Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Chriox 5 Doseren in sprayflacon met Smart 

doseerpomp

5 Deurklinken, handgrepen Oppervlaktedesinfectie |  
1x per uur Mida Chriox 5 Doseren in sprayflacon met Smart 

doseerpomp

OPPERVLAKTEDESINFECTIE NA EINDREINIGING EINDE DAG

Alle oppervlakken Volledige 
oppervlaktedesinfectie

Mida Chriox 5 Spraydesinfectie

Mida Lufragerm+ Gecombineerde reiniging en 
desinfectie

HANDHYGIËNE GASTEN 

Handzeep Zie handhygiëneprogramma voor dispensermogelijkheden

Handdesinfectie Zie handhygiëneprogramma voor dispensermogelijkheden
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HHHYYGIIËËNNEE TTOOILLLEETTRUUIMMTTEE  
EEEXXTRRAA MMAAAATRREEGGEEELLENN CCOOVVIDD-1199

Deze extra maatregelen bieden extra veiligheid voor uw personeel en uw gasten. 
Volg daarnaast ook uw standaard schoonmaak en desinfectie op conform hygiëneplan!
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PRODUCT OMSCHRIJVING VERPAKKING 

Phago’derm Sensitive Verzorgende handzeep voor navulbare dispenser. 12 x 1L | 2 x 5L

Green’R Almond
Milieuvriendelijke handzeep met amandelgeur.  
Verkrijgbaar als navullingspouche, als 5L voor navulbare dispenser en pompje.

4 x 800 ml pouches | 2 x 5L |  
12 x 500 ml

Phago’derm Flower Navulling geparfumeerde handzeep, voor de gevoelige huid. 4 x 800 ml pouches

Phago’derm Sensitive
Navulling hypoallergene schuimende handzeep voor regelmatig gebruik. 
Geschikt voor gevoelige huid.

4 x 800 ml pouches

Phago’derm Pure Navulling zachte schuimzeep voor regelmatig gebruik.  Zonder parfum, 
kleurstoffen, conserveringsmiddelen, allergenen. 4 x 800 ml pouches

Silx Care Foam Gekleurde, fris geparfumeerde schuimzeep voor navulbare dispenser. 2 x 5L

Silx Champ Maxi Huidvriendelijke geur- en kleurloze handzeep voor navulbare dispenser. 2 x 5L

Sterillium Med Handdesinfectiemiddel voor hygiënische en chirugische desinfectie (13451N). 20 x 500 ml | 10 x 1 ltr | 5L

Desco 17 Desinfecterende handgel (15074N). 20 x 500 ml

Desco 81 Vloeibaar handdesinfectiemiddel voor navulbare dispenser (15078N). 5L

DISPENSERS

Zeepdispenser automatic Automatische dispenser voor 800 ml pouches.

Zeepdispenser manual Manuele dispenser voor 800 ml pouches.

Zeepdispenser manual Manuele navulbare dispenser met een inhoud van 900 ml.

Dispenserstandaard manueel Navulbare dispenser met een inhoud van 900 ml.

Dispenserstandaard automatic Versie voor gebruik van cans.

Dispenserstandaard automatic
Voor gebruik ik combinatie met automatische dispenser voor 800 ml 
pouches.

HANDHHHYYYYYGGGGIËËËNNNNEEE CCCCOOOOOVVVVIDDD-19



OPPERVLAKKEN /
SURFACES

PRODUCTEENNNN  
REINIGING &&&& DDDDEESSSINNNFFFEECCCCCTTIEEE CCCOOOVVVIDDDD--119 

DISPENSER

Smartpomp voor 

sprayflacon

Veilig en gebruiksvriendelijk doseersysteem voor het doseren van Mida Chriox 5. Doseert efficiënt, 
uit 1 verpakking van 22 kg kunnen maar liefst 4400 gedoseerde sprayflacons gehaald worden.

- Werkt zonder een water- en elektriciteitsaansluiting.
- Geeft te allen tijde de juiste dosering.
- Doseert direct in een sprayflacon.

PRODUCT OMSCHRIJVING VERPAKKING 

Mida Chriox 5 Desinfectiemiddel o.b.v. perazijnzuur (14818N). 10 kg | 22 kg

Mida Lufragerm + Reinigings- en desinfectiemiddel o.b.v. quaternair ammonium (13979N). 2 x 5L | 20L

R-Clean Bactowipes Geïmpregneerde doekjes in handige potten met 80% alcohol. 6x300 vel

Relavit Pulsar CL
Chloorhoudend vaatwasmiddel in veilige Bag-in-Box verpakking voor 
automatische dosering

10L BIB

Relavit Sparkle Reinigingsmiddel voor glazenspoelmachines. 5L



Dit overzicht geeft slechts een deel van ons productgamma weer. 
Neem contact op voor meer informatie, bijkomend advies of oplossingen 
met betrekking tot biociden en desinfectie. 

Gebruik altijd een goedgekeurd desinfectiemiddel, te herkennen 
aan het registratienummer met een N.

Gebruik biociden veilig! 

Lees voor gebruik altijd de productinformatie en het 
veiligheidsinformatieblad.

Geef een biocide de wettelijke tijd om in te werken.

Spoel indien nodig na, lees daarvoor de gebruiksaanwijzing.

Gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke 

beschermingsmiddelen, raadpleeg daarvoor het veiligheidblad

CHRISTEYNS  
Lireweg 12  •  NL - 2153 PH  Nieuw-Vennep  

Laundry:  T + 31 (0) 252 345030  •  E  info.nl@christeyns.com  
Food & Professional Hygiene:  T + 31 (0) 297 274390  •  E  info@qleantec.com  

WWW.CHRISTEYNS.COM    •    WWW.QLEANTEC.COM


