
Zorgeloos en flexibel in huis wassen
Zonder investering

Miele Professional. Immer Besser.



De zorgsector staat voor grote uitdagingen zoals personeelstekort, toenemende 
vergrijzing en krimpende budgetten. Hierdoor ontstaat de vraag naar flexibele 
oplossingen voor de was. 

Als er geen ruimte is om te investeren in een eigen wasserij, wordt vaak als eerste 
gekeken naar uitbesteden. Dat is niet alleen duur, maar door het dagelijkse transport 
ook niet duurzaam, van mindere kwaliteit en minder flexibel. 

Daarom kunt u bij Miele ook kiezen voor Leasen of Pay Per Use. Hiermee wordt 
er alleen betaald voor schone was en niet voor de apparatuur. Miele levert de 
apparatuur en de benodigde wasmiddelen, verzorgt alle service en onderhoud en 
regelt desgewenst zelfs het personeel voor u. 

 

Onzekere tijden vragen  
om flexibele oplossingen
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De voordelen van Pay Per Use en Leasen

1.   Geen investering  
U betaalt alleen maar voor uw daadwerkelijke gebruik.

2.  Geen risico  
Geen zorgen over kosten bij reparaties en onderhoud.

3.  Hoge kwaliteit  
U geniet van de nieuwste apparatuur. Zuinig,  
duurzaam en innovatief.
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Kosten

U wast al met de nieuwste Miele apparatuur vanaf 20 cent  
per kilo droog wasgoed of € 32,50 per maand.  

Voor een offerte op maat kunt u met ons contact opnemen  
op telefoonnummer 0347-378884 of mailen naar 
professional@miele.nl 

professional@miele.nl@

mailto:professional%40miele.nl%0D?subject=Zorgeloos%20en%20flexibel%20in%20huis%20wassen%20%3E%20Offerte%20op%20maat


Hoe werkt het?

1.    We kijken samen naar de meest optimale apparatuur die past bij uw wensen. Hierbij 
houden we ook rekening met de apparatuur die u eventueel nog heeft staan. 

2.   We berekenen de prijs per kilo op basis van de hoeveelheid was. 

3.   Miele levert en installeert de apparatuur. We geven instructies en programmeren  
de apparatuur indien gewenst ook voor. 

4.   Miele verzorgt het onderhoud, de reparaties en de service. Ook zorgen we desgewenst 
voor tijdige levering van de beste wasmiddelen. 

5.   Tussentijds evalueren we uw verbruik en geven tips ter optimalisatie. 

6.   U ontvangt 1 keer per maand een overzichtelijke factuur.

7.   Aan het einde van de looptijd van het abonnement kunt u uw apparatuur inruilen  
voor nieuwe modellen, of kiezen voor een aantrekkelijke korting. 
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De voordelen van Miele
Onze kwaliteit
Kwaliteit waarop men kan vertrouwen. Apparaten van Miele Professional worden ontwikkeld door 
de ingenieurs van Miele. De zorgvuldig geselecteerde onderdelen worden overwegend in onze eigen 
fabrieken in Duitsland en Europa gemaakt. We nemen ieder detail uiterst serieus. Zelfs voor kleine 
verbeteringen doen we grote inspanningen. Zo kunnen we als geen ander in deze bedrijfstak een lange 
levensduur van onze producten garanderen en krijgt u 100% kwaliteit, in alles wat we doen.

Onze prestaties
Welke eisen ook aan onze apparatuur worden gesteld, de prestaties en de lange levensduur van onze 
robuuste machines zullen u overtuigen. Elk product wordt onderworpen aan vele tests. Pas als alle 
testen vlekkeloos doorlopen zijn, is het product klaar voor de praktijk. Dit zodat u zich kunt concentreren 
op wat voor u belangrijk is: het behalen van perfecte resultaten.

Onze efficiency 
Het voordeel van de Miele kwaliteit betaalt zich op termijn eenvoudigweg uit. Kijkt men naar de kosten over 
de totale levensduur van onze producten, dan wordt duidelijk hoe voordelig we zijn. Voor u betekent dit de 
allerlaagste kosten, een lange levensduur en laag verbruik van water en energie.

Onze service
Onze service begint al voordat we onze producten bij u afleveren, door de zorgvuldige analyse van de 
behoeften, gekoppeld aan procesplanningen en gedetailleerde haalbaarheidsstudies. In samenspraak werken 
we specifieke concepten uit voor elke toepassing. Zo ontstaan op u afgestemde systeemoplossingen, die 
een veilige werking garanderen. Met afgestemde serviceprogramma’s en serviceovereenkomsten bieden 
we een preventieve service aan. Inspecties, onderhoud en service zorgen ervoor dat u zonder problemen 
kunt werken, dat het apparaat z’n waarde behoudt en dat uw investering verzekerd is. En als er toch een 
probleem is, kunnen we door ons landelijk dekkende servicenetwerk snel reageren.
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Leider in duurzaamheid

Meest efficiënt
Miele is de leider in duurzaamheid op het gebied van professionele wasmachines. In de afgelopen 20 jaar 
hebben we een besparing gerealiseerd van gemiddeld ongeveer 50% in het energie- en waterverbruik van 
onze apparaten. Met de nieuwste innovaties tot onze beschikking, verminderen we het verbruik nog verder. In 
2018 viel 99 procent van alle wasmachines die onder energie-etikettering vallen, in de top A +++ categorie.
De levensduur van de Miele wasmachines is zeer lang, wat niet alleen zorgt voor minder afval, maar ook voor 
een lagere CO2-uitstoot.

Recycling
Samen met het recyclingbedrijf Coolrec werkt Miele sinds 2014 aan het terugwinnen van waardevolle metalen 
uit oude apparaten. Miele wasmachines worden ontmanteld op een speciaal uitgeruste verwerkingslijn in de 
Coolrec fabriek in Dordrecht en de gewonnen materialen worden naar de Miele gieterij in Gütersloh gestuurd. 
Daar wordt het metaal gebruikt om nieuwe onderdelen te vervaardigen zoals beugels en contragewichten. 
Bijkomend voordeel hiervan is dat de oorsprong en samenstelling van het metaal bekend zijn. 

Maatschappelijk Verantwoord
Miele is een familiebedrijf met verantwoordelijkheid voor de toekomst en een sterk geloof in een circulaire 
economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een sterke betrokkenheid bij de omgeving is verankerd 
in onze bedrijfscultuur. De Miele Foundation sponsort diverse lokale en internationale goede doelen, waarbij de 
focus ligt op het ondersteunen en verbeteren van kansen voor jongeren. Zo zijn wij al 30 jaar sponsor van het 
Ronald McDonald Kinderfonds en zijn we een betrokken partner van Stichting Het Vergeten Kind.
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Miele staat altijd voor u klaar
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Bij ons geniet u van premium service. Zo bent u altijd verzekerd van hulp en 
ondersteuning op het hoogste niveau.  

Preventief onderhoud
Minimaal 1x per jaar wordt preventief onderhoud uitgevoerd en de apparatuur volledig 
gecontroleerd. Zo zorgen we ervoor dat uw Miele-apparaat het altijd doet.

Service binnen 24 uur
De automaat met storing wordt binnen 24 uur bezocht. Met een First Fix Rate boven 95% 
bent u ervan verzekerd snel en vakkundig geholpen te worden.

Eigen technici
Miele werkt alleen met eigen technici. Onze experts hebben jarenlang ervaring met Miele 
apparaten en worden continu getraind en bijgeschoold. 

Preventieve vervanging
Inbegrepen is de preventieve vervanging van slijtagegevoelige onderdelen, smeren van 
lagers, controleren en kalibreren van temperatuursensoren. 



Uw samenwerking met Miele

Als u kiest voor Miele, bent u verzekerd van perfecte kwaliteit, het beste resultaat en een duurzame 

oplossing.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijfsvoering
De kwaliteit van Miele apparatuur reflecteert een hoge standaard voor uw dienstverlening. U beschikt over 
professionele apparatuur inclusief premium service, waardoor zekerheid in operatie en kosten gewaarborgd 
zijn. Met de kwaliteit, efficiëntie en lange levensduur van Miele apparatuur wordt de waarde die u hecht aan 
duurzaamheid bovendien bevestigd. 

Toegevoegde waarde voor uw bewoners
Met Miele biedt u de beste zorg voor uw textiel: u kunt altijd vertrouwen op de kwaliteit van het wasresultaat. 
Bovendien is kleding snel weer klaar om te worden gedragen. Met de zorg van Miele bent u verzekerd dat uw 
textiel lang(er) meegaat.

Toegevoegde waarde voor u
Slim en duurzaam wassen kan geheel op uw wensen worden afgestemd. Zo kiest u voor de meest efficiënte 
oplossing in gebruik en kosten. Aanschaf, Lease per maand of Pay Per Use? U wast op de manier die bij u past, 
zorgeloos en flexibel.  

0347 3788 84
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Heeft u interesse? 
Neem dan contact met ons op en ontdek welke voordelen  
zorgeloos en flexibel in huis wassen u kan bieden!

Ik wil graag meer weten@

mailto:professional%40miele.nl%0D?subject=Slim%20en%20duurzaam%20wassen%20met%20Miele


Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon 0347 3788 84 
professional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Bezoekadres 
Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Miele Professional Nederland

Miele Professional. Immer Besser.

https://www.youtube.com/user/NLMieleProfessional
https://www.linkedin.com/company/miele-professional-nl/?originalSubdomain=nl
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