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We beseffen meer dan ooit dat het van groot belang is om uw werknemers en 
klanten te beschermen wanneer u terugkeert naar uw werkplek na de lockdown.

Daarom hebben we deze richtlijnen opgesteld als 
praktische ondersteuning om uw dispenser schoon 
en veilig te houden. Ons advies voor klanten is de 
aanmoediging en ondersteuning van regelmatige 
reinigingsmomenten van de dispenser met een sterke 
focus op handhygiëne en sociale distancing.

Zo behoudt u met vertrouwen de essentiële toegang 
tot het drinkwater voor uw medewerkers. Gezonde 
hydratatie, verhoogde hygiëne en de krachtige 
combinatie van Firewall® en BioCote® beschermen 
uw werknemers en klanten terwijl we samen door 
deze onzekere tijden gaan.
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Wat u moet doen om uw dispenser opnieuw 
op te starten en deze op een hygiënische 
manier te laten werken
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Gebruik van een drinkwaterdispenser/machine na 
een periode van inactiviteit
Voordat we een dispenser, machine of apparaat voor het eerst na een rustperiode gaan gebruiken, raden we de volgende 
stappen aan:
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Beste praktijk voor dispensers en machines

Wanneer de dispenser uitgeschakeld is, zet hem dan weer aan en wacht minimaal een uur voordat u de dispenser 
gebruikt, zodat er voldoende tijd is voor het verwarmen en koelen van het water. Sluit de water- en CO2-
gastoevoer weer aan wanneer één van beiden is uitgeschakeld.

Wanneer u de dispenser een tijdje niet heeft gebruikt, moet u telkens minimaal 5 liter ambient, cold en sparkling 
water en minimaal 3 liter hot water doorspoelen. Mogelijks dient u meer water te spoelen om de juiste smaak te 
krijgen. Gooi het water daarna weg.

Doorspoelen helpt om stilstaand water uit het systeem te verwijderen. Voor units met sparkling optie, verwijdert 
het spoelen ook alle mogelijke luchtbellen die zich in de waterleidingen hebben gevormd. Veranderingen in 
temperatuur en blootstelling aan licht kunnen ook de smaak en geur beïnvloeden. 

Ontsmet alle externe oppervlakken van de dispenser, inclusief alle afgiftepunten / tapkranen / drukknoppen, 
stickers, lekbakken en roosters met een ontsmettingsmiddel zoals AquaDosa.

Beste praktijk voor andere producten

Drinkaccessoires
 
Was al het glaswerk, herbruikbare flessen, karaffen en andere drinkbekers met de hand met heet water en 
afwasmiddel en spoel ze vervolgens af. Zet ze in een vaatwasser of glazenwasser en doorloop twee wascycli om 
eventuele resten te verwijderen.

Koffiemachines 
 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke dagelijkse onderhoudsrichtlijnen en voer deze uit voor 
gebruik. Als er geen gebruikershandleiding is, volgt u deze eenvoudige stappen:

- Maak alle koffie-opvangbakken leeg die nog koffierestjes of koffiebonen bevatten.
- Laat minimaal 1 liter heet water door de koffiemachine lopen door de optie heet water te selecteren.
- Schenk 3-4 kopjes koffie uit voor gebruik.
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Verbetering van de dagelijkse hygiënemaatregelen
Zodra u de herstartprocedures hebt gevolgd, gebruik elke gelegenheid om regelmatige ontsmetting van uw apparatuur 
en verbruiksartikelen aan te moedigen, evengoed verbeterde persoonlijke hygiënemaatregelen om de verspreiding van 
ziektekiemen te helpen voorkomen.
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Beste praktijk

Persoonlijke hygiëne
 
Was of ontsmet uw handen met een alcoholgel voor en na gebruik van uw dispenser. Scherm niezen en hoesten af   
bij de dispenser om verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. We raden aan om een   handontsmettingsmiddel 
en tissues binnen handbereik van de dispenser te houden, en een afvalbak om gebruikte tissues weg te gooien..

Social distancing 

Houd een veilige afstand van anderen wanneer u water neemt bij de waterdispenser. Het is aanbevolen om te allen 
tijde een afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. 

Ontsmetting van de dispenser 

Gebruik een ontsmettingsspray zoals AquaDosa of wegwerp-ontsmettingsdoekjes om uw dispenser regelmatig te 
ontsmetten. Besteed extra aandacht aan het afgitepunt.

Ontsmetting van drinkaccessoires

Al het glaswerk, herbruikbare flessen, karaffen en andere drinkbekers moeten na elk gebruik zonder uitzondering 
worden gewassen in een vaatwasser of glazenwasser. Voor alle items wordt een tweede cyclus aanbevolen. Als u 
wegwerpbekers gebruikt, gooi ze meteen weg na elk gebruik, hergebruik het niet en laat het niet aan anderen over 
om het weg te gooien.

Maatregelen voor installatie en onderhoud ter plaatse

Onze Waterlogic-monteurs volgen strikte hygiënemaatregelen. We raden klanten aan 
deze maatregelen te respecteren om de veiligheid van ons personeel te garanderen 
tijdens bezoeken aan uw bedrijf en ook om uw eigen personeel te beschermen.

Deze omvatten het vermijden van fysiek contact met 
klanten, inclusief handschudden of het delen van items 
zoals pennen of gereedschappen; afstand houden van 
minimaal 1,5 meter van klanten; handontsmettingsmiddel 
aanbrengen voor en na elk bezoek bij de klant; 
wegwerphandschoenen dragen tijdens het bezoek 
en weggooien na elke job; en het gebruik van een 
desinfecterende spray of doekjes om de dispenser te 
desinfecteren.

Als er COVID-19-gevallen zijn vastgesteld op uw werkplek, 
kunnen monteurs ervoor kiezen het bezoek niet voort te 
zetten. Monteurs die zelf symptomen hebben, komen pas 
terug werken wanneer ze vrij zijn van symptomen en veilig 
zijn verklaard.



Ongeëvenaarde 
waterzuivering en 
veiligheid
Firewall® zuivert veilig water tot 99,9999% 
bacterievrij en 99,999% virusvrij

In tegenstelling tot elke andere dispenser met stroomvoeding, 
zuivert onze gepatenteerde Firewall UVC-technologie het water 
grondig tot aan het afgiftepunt. Dit voorkomt dat bacteriën en 
virussen zoals Legionella, Salmonella, E. coli, Hepatitis en Rotavirus 
in het systeem terechtkomen, uw drinkwater verontreinigen 
en ziekte veroorzaken. U kunt erop vertrouwen dat de meest 
gecertificeerde waterzuiveringstechnologie ter wereld het veiligste 
water voor uw werkplek levert.

BioCote® vermindert 
microben met 99,5% binnen 
twee uur

Exclusief * voor Waterlogic, BioCote® 
ingebouwde antimicrobiële bescherming 
beperkt de groei van geur- en 
vlekveroorzakende bacteriën, virussen en 
schimmels rond het afgiftegebied en filter, 
waardoor de dispenser langer fris en schoon 
blijft.

* Exclusief voor Waterlogic in de categorie  drinkwaterdis-
pensers en -oplossingen op stroomvoeding voor commercieel 
gebruik.
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Er wordt verwacht dat social distancing voor een tijdje de norm zal zijn daarom hebben wij support materiaal  gecreëerd 
om communicatie over het gebruik van Waterlogic dispensers te versterken. Ontworpen met de nadruk op de 
verantwoordelijkheid om uw dispenser zo schoon mogelijk te houden, en om social distancing te stimuleren, deze support 
materiaal is gratis te downloaden. Bel ons of bezoek de onderstaande website om het volledige aanbod te zien.

Blijf gehydrateerd 

en blijf veilig
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Water vullen 
Loop verder
Blijf gehydrateerd 
en blijf veilig
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HOUDAFSTAND

Houd het schoon...
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Was uw handen voor en na 
gebruik van de dispenser 

Vermijd het aanraken van het 
afgiftepunt met uw beker of 
drinkbus

Respecteer social distancing 
wanneer iemand anders water tapt

Ontsmet regelmatig de dispenser 
met Aquadosa

WATER VULLEN

VERDER
LOPEN

Dispenser stickers

Tentkaart voorTentkaart achter

We zijn er om u te helpen

Een bestelling plaatsten of voor extra informatie, bel ons vandaag op het nummer  
+31(0)88 165 3000 of bezoek onze website www.waterlogic.nl/heropstart

We staan klaar om u  praktische ondersteuning te bieden en te helpen uw dispenser schoon en veilig te houden. We 
beantwoorden graag al uw bijkomende vragen om u weer veilig aan de slag te krijgen

We hebben verschillende producten om u te helpen een verhoogde veiligheid op de werkplek te bereiken:

• Aqua Dosa, een krachtige desinfecterende spray en wegwerpdoekjes voor de dispenser die 24 uur per dag 
bescherming bieden. 

• Een uitgebreide keuze aan vaatwasserbestendige herbruikbare flessen en glaswerk, evenals een assortiment 
wegwerpbekers. 

• Support materiaal voor uw dispenser om berichten over social distancing en hygiëne op de werkplek te promoten.


