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Direct zakendoen met fabrikant: korte lijnen, advies op maat, perfecte service

Riviercruisevaart kiest voor Miele
Door Johan de Witte

Miele is het wereldwijde premiummerk van huishoudelijke en
professionele apparatuur voor
de keuken, wasverzorging, desinfectie en sterilisatie. Het motto
“Miele immer besser” wordt
waargemaakt door innovatie en
besparing van energie, water en
zeep. Klanten en het milieu varen
er wel bij.
Het Amerikaanse AmaWaterways,
een van de toonaangevende riviercruiserederijen die in Europa actief
zijn, heeft gekozen voor Miele Professional. Vorige maand kwam de
AmaSerena in de vaart. Ook dat
schip, afgebouwd bij Vahali in
Gendt, is uitgerust met apparatuur
van Miele Professional. De bouw
van de nieuwe aanwinst voor de
vloot werd gecoördineerd door
Koert Kamphuisen, een specialist in
de bouwbegeleiding van cruiseschepen die bekend staat om zijn
hoge kwaliteitseisen.
Aan boord van de splinternieuwe
Rhinecruiser beantwoordt hij de
vraag waarom ook nu wederom
voor Miele Professional is gekozen.
’Het is professionele apparatuur die
zuinig met water en energie omgaat, niettemin snel en schoon
wast. Bovendien – en dat is de bevinding van het hotelmanagement
op de schepen – is slijtage aan het
wasgoed in vergelijking met andere

mitru. Hij vertelt: ‘Op dit schip zijn
82 cabines met 164 passagiers. De
handdoeken en badjassen worden
twee tot drie maal daags verschoond. Het dagelijkse aanbod
aan tafellinnen, servetten, napperons en keukenwas alsmede het
beddengoed zeker drie maal per
week. Daarnaast wordt ook het
was- en beddengoed van de in totaal 51 personeelsleden aan boord

verhelpen.’
De professionele tak van Miele beschikt over een wijd verspreid netwerk van servicepunten door heel
Europa. Voor een mobiele bedrijfstak als de cruisevaart is dat een
groot voordeel. ‘We kunnen de rederijen op hun hele traject snel
service verlenen indien dat nodig
mocht zijn’ zegt marketingmanager
Wim Zwartkruis.

Innovatie

merken significant minder.’
Hij kan zich niet herinneren dat in
de laatste vijftien jaar een apparaat
vervangen moest worden. ‘Dat
hangt zonder twijfel samen met de
kwaliteit van de apparatuur en het
onderhoud. Doorslaggevend is de
service, en daarin is Miele in heel
Europa optimaal.’

Vertrouwen
De positieve ervaringen worden
bevestigd door de hotelmanager
van de AmaSerena, Christian Du-

gewassen. De hoeveelheid wasgoed
zorgt ervoor dat de wasserij aan
boord bijna 24 uur per dag in gebruik is.’
‘Hierbij is mijn ervaring op gelijksoortige schepen waarvan de
laundry door Miele is ingericht: een
probleemloos werkende wasserij,
die perfecte kwaliteit aflevert, een
merk waar je op kunt bouwen en
vertrouwen. Mocht zich toch een
probleem voordoen, dan is de servicedienst van Miele Professional
snel beschikbaar om de storing te

Klanten doen rechtstreeks zaken
met de fabrikant. De lijnen zijn kort
en Miele Professional kan direct
inspelen op wensen. Klanten zijn
verzekerd van advies op maat. Gelet
op de bijzondere omstandigheden
aan boord van de riviercruiseschepen is dat zeer welkom.
Zwartkruis: ‘Op dit schip is de
laundry ingericht met twee wasmachines en twee drogers met een
capaciteit van elk 13 kilo, een professionele mangel voor het mangelen van het beddengoed en tafellinnen. Voor de crew zijn er voor het
wassen en drogen twee extra professionele was- en droogmachines
aanwezig met een capaciteit van 6,5
kilo.’
‘Een nieuwe innovatie is het gebruik van het koelwater van de
voortstuwingsmotoren en de generatoren. Dat zorgt voor het reduceren van het energieverbruik met
bijna 90 procent. Het aangesloten
vermogen van een elektrische droger met een capaciteit van 13 kilo
bedraagt 18,8 kW. Door de toepas-

sing van de zogenoemde heetwaterdroger, die verwarmd wordt met
het beschikbare koelwater, brengen
we dit vermogen terug naar 0,8 kW.
Dit levert bij twee droogautomaten
met een capaciteit van 13 kilo een
energiebesparing op aan boord van
36 kW.’
Daarnaast gebruiken de professionele wasmachines van Miele slechts
7,5 liter water per kilo wasgoed. Bij
anderen merken is dat soms wel 20
liter. Dit lage waterverbruik bespaart niet alleen veel drinkwater
maar ook zeep en energie. Zo helpt
Miele mee aan duurzame oplossingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Service
Nieuw is ook het servicegerichte
controlesysteem via internet of telefoon. ‘Indien nodig staat een van
onze servicewagens in reistijd voor
de gangway’, vertelt Zwartkruis over
het hoge serviceniveau. ‘We weten
dat de zelfredzaamheid in de maritieme sector groot is. Niettemin
willen we klanten vanuit onze ervaring graag begeleiden bij het inrichten van wasruimtes.’
‘Ons doel is de klant op maat te
adviseren in de laatste trends, innovaties en ontwikkelingen alsook
onze machines te finetunen voor
specifiek gebruik. Bijvoorbeeld om
een speciaal ventiel in te bouwen
in verband met een waterontharderinstallatie aan boord, die het
zeepgebruik aanzienlijk verminderd. De cruisevaart is volwassen;

als Miele groeien we mee.’
Het familiebedrijf wordt bestuurd
door Markus Miele (vierde generatie) en Reinhard Zinkann. Miele
heeft ruim 17.000 medewerkers en
verkoopmaatschappijen in 47 landen.
Met meer dan 75 medewerkers bedient Miele Professional vanuit
Vianen de Nederlandse zakelijke
markt. Zwartkruis: ‘Verkoop,
service en onderhoud worden
vanuit Vianen georganiseerd. We
zitten dicht bij onze klanten. Op
basis van de in-novatieve en
kwalitatieve produc-ten bieden we
oplossingen op maat compleet
met projectbegeleiding voor
levering en installatie.’
Dat gebeurt voor alle denkbare
branches: van industrie tot
horeca; van de scheepvaart tot de
zorg. Veel-zeggend is dat 70 %
van de Nederlandse ziekenhuizen
voor zijn de reinigings-, desinfectie- en sterillisatieapparatuur
op Miele Professional ver-trouwt.
Alles wordt in het werk gesteld de
kwaliteit en de dienstverlening
steeds weer naar een hoger
niveau te tillen. “Miele immer
besser” schreven de oprichters
116 jaar ge-leden al op hun eerste
producten. Dit motto loopt
sindsdien als een rode draad
door de geschiedenis van het
bedrijf.

Kijk voor meer informatie op
www.miele-professional.nl of
neem contact op met Miele
Professional: (0347) 37 88 84.

