
 

 

  HFDV Studiereis  
24-25-26 april 2019 

Mainz, Duitsland  

     

WERNER  & MERTZ 

 

Inhoud 

Werner & Mertz werd in 1971 opgericht en is pionier in duurzame en efficiënte schoonmaak- en 

reinigingsproducten voor schoonmaakprofessionals, in de voedingssector, gezondheidszorg en horeca. 

W&M brengt duurzaamheid tot leven 

Wilt u uw blik verruimen,  kennis en inspiratie opdoen bij één van de meest interessante bedrijven op dit gebied 

in Europa en een blik achter de schermen werpen?  Mis deze studiereis dan niet en ga met ons mee op  

woensdag 24 – vrijdag 26 april 2019. 

Werner & Mertz is continu op zoek naar nieuwe technieken, methodes en langetermijnoplossingen waarbij 

steeds het evenwicht tussen techniek en natuur en de behoefte van de klant centraal staat.  Door hun 

engagement om innovatieve merkproducten te ontwikkelen en hun respect voor diversiteit creëren ze waarden 

en toepassingen die het leven van hun klanten verbeteren.  

https://wmprof.com/nl_be/nl/home.html


 

 

Programma    

          Woensdag 24 april 2019 
18u00 

Inchecken in hotel 

 
19u00 

Afspraak in lobby 
Diner aangeboden door HFDV 

 
          Donderdag 25 april 2019 

08u30 
Transfert naar bedrijf 

 
09u00 

Welkom 
Bedrijfspresentatie en -film 

 
10u45 

Koffiepauze 

 
11u00 

Bedrijfsbezoek 
Waterzuivering – ALPLA* 

Afvullijnen - Storage  

 
12u30 
Lunch 

 
13u30 

Laborondleiding – IKW** test cleaning performances 
Info rond Linnenwas - Keuken 

14u30 
Koffiepauze 

 
15u00 

Productgroepen – GEPC*** 
Studie - FTE & productverbruik 

Commerciële benadering - Logistieke partners 
Q&A 

 
17u00 

Vertrek naar hotel 

 
          Vrijdag 26 april 2019 

9u30 
Bezoek aan  Katholisches Klinikum Mainz, 1 van de 15 ziekenhuizen  

die deel uitmaken van de ziekenhuisgroep Mainz 

 
13u30 

Terugreis naar België 

 
**APLA: grootste verpakkingsproducent en –ontwikkelaar ter wereld.  APLA maakt de verpakkingen van Werner&Mertz op hun bedrijfsterrein. 
**IKW: Industrieverband Körperpflege und Waschmittel – Duitse groepering van producenten cosmetica, toiletry, parfum en reinigingsmiddelen.  
IKW ontwikkelde testen  om bijv. de reinigingsprestaties van schoonmaakmiddelen te meten 
***GEPC: eigen calculatieprogramma van Werner&Mertz: Green Effective Performance Calculator 

  

https://www.kkm-mainz.de/startseite/


 

 

Concrete informatie 

I. Vervoer - praktisch 

HFDV-bestuur en Werner&Mertz voorzien vervoer in aparte wagens via carpooling  

(locaties worden later meegedeeld). 

Reistijd vanuit Leuven: ongeveer 3u45min. 

II. Prijs  

€ 150,-  (hotel, diner, ontbijt, bezoek, lunch) 

Betalen na ontvangst factuur - aub vooraf PO-nummer doorgeven indien nodig 

III. Datum en locatie  

Woensdag 24.04.2019 – 18u00: check-in hotel 

Donderdag 25.04.2019 – programma Werner & Mertz 

Vrijdag 26.04.2019 – 13u30: terugreis 

Hotel:  Novotel Mainz 

 Augustusstrasse 6 

 D - 55131 Mainz 

 Tel.: +49 6131 954 662 

Bedrijf: Werner & Mertz / Tana Chemie GmbH 

 Rheinallee 96 

 D - 55120 Mainz 

IV. Uiterste inschrijvingsdatum 

15 april 2019 

V. Inschrijven 

Via mail aan info@hfdv.be 

Vermeld aub ook: 

 je gsm-nummer  

 of je deelneemt aan het diner de eerste avond 

 

  

mailto:info@hfdv.be


 

 

Belangrijk 

 Maximum aantal deelnemers: 20  

 Volgorde van aanmelden telt.  

Wie uit de boot valt, komt op een reservelijst te staan. 

 Annuleren na 15.04 of no show = € 150 

 

 

Uw HFDV-bestuur 

 

 

 

   


