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Morgen begint 
vandaag 
Wat beweegt ons?

Ons glashelder doel: met onze dienstverlening en 
producten bijdragen tot een gezonde en veilige dag 
van morgen.  Hoe doen we dat? Door nieuwe normen 
te stellen en de huidige onder de loep te nemen. En 
door goede dingen steeds verder te verbeteren.

Zo zorgen wij vandaag al met innovatieve, duurzame 
en digitale huuroplossingen voor een echte 
meerwaarde: betere gezondheid, betere veiligheid  
en betere bescherming.
Voor jou. Voor jouw medewerkers.   
Voor jouw klanten. Elke dag.
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Duurzaam proces

C W S . C O M

1  
Wij halen de kleding met regelmaat bij 
onze klanten op en behandelen ze in 
onze wasserijen. 
 

2 
Voor de reiniging sorteren we de 
kledingstukken aan de hand van de 
stofkwaliteit en bevuilingsgraad. 
 

3 
Onze was- en droogprocessen zijn 
bijzonder spaarzaam met natuurlijke 
hulpbronnen en energie, bijvoorbeeld 
door herhaald gebruik van het  
waswater, met gepaste naleving van 
de hygiënenormen. Bovendien  
gebruiken we geenszins wasmiddelen 
die schadelijk zijn voor het milieu. 
 

4 
Wij houden de staat van de  
kledingstukken goed in de gaten en 
voeren in alle stadia van de huurcyclus 
een kwaliteitscontrole uit.  
 

5 
Indien nodig worden kledingstukken 
vakkundig in de wasserij hersteld of 
desnoods vervangen. 
 

6 
We brengen de kleding op het  
afgesproken tijdstip terug: schoon 
gewassen, gedroogd en uiteraard in 
de beste kwalitatieve staat. Indien 
gewenst, wordt alles zelfs in de  
kasten gelegd. 

Indien je voor onze dienstverlening kiest, 
lever je ook een belangrijke bijdrage tot 
duurzaamheid. Onze focus ligt vanaf het 
begin op handelen op een manier waarbij 
zuinig omgegaan wordt met de natuurlijke 
hulpbronnen. Lang voordat de term 
"Kringloopeconomie" zelfs maar werd 
bedacht, boden wij al milieuvriendelijke 
recyclage-oplossingen aan en werd 
duurzaamheid een belangrijk gegeven in 
onze dagelijkse werkzaamheden.

Wij verhuren kledingstukken en herwerken die 
opnieuw zodat ze weer gebruikt kunnen 
worden. Deze zorgvuldige omgang met  
natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen is 
een van onze stelregels. Het doel daarvan is 
onze ecologische voetafdruk te  
minimaliseren.

Onder duurzaamheid verstaan wij bovendien 
het opnemen van maatschappelijke  
verantwoordelijkheid: in de gehele  
toeleveringsketen streven wij naar sociaal 
verantwoorde werkomstandigheden.

We zijn erg blij dat we al vaak de juiste en 
tevens belangrijke stappen hebben gezet, 
maar we weten ook dat duurzaamheid een 
taak is die nooit af is en die steeds nieuwe 
uitdagingen stelt. Wij willen die uitdagingen 
aangaan. 

Vandaag. Morgen. En in de toekomst... 

Excellente service en een 
perfect imago : Bij ons zijn 
beide mogelijk 

Wij hebben werkelijk aan alles gedacht om 
jou te ontzorgen: aan functionaliteit, comfort 
en kwaliteit, tot in het kleinste detail. Onze 
werkkleding is ontworpen voor iedereen die 
hoge kwaliteitseisen stelt en die een  
professionele uitstraling hoog in het vaandel 
draagt. Opdat je je kan concentreren op de 
kernactiviteiten, hebben wij een allround 
zorgeloos pakket uitgewerkt.

Van bij het eerste contact geven wij  
individueel advies en bieden wij een  
oplossing die precies past bij jouw  
behoeften. 

Wij leveren stipt en met regelmaat. Je 
kleding komt altijd goed onderhouden terug.  
De barcodelabels met persoonsgebonden 
gegevens zorgen ervoor dat de  
kledingstukken na het wassen weer bij de 
juiste drager terechtkomen. Verwisseling is 
dan ook uitgesloten.  Wij zorgen ervoor dat je 
medewerkers altijd precies die professionele 
kleding krijgen die je imago ondersteunen.

Ons full-serviceconcept garandeert dat er 
zuinig omgesprongen wordt met de  
natuurlijke hulpbronnen en dat er duurzaam 
wordt gehandeld.

4. Controle
5. Reparatie of 

omruiling

Het CWS-
servicecircuit

6. Leveren

1. Ophalen
2. Sorteren

3. Wassen en 
drogen
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Er goed uitzien en comfortabel werken

Een mix van stijlvolle hedendaagse designs en all 
time klassiekers. Zo kun je de Services & Catering 
collectie van CWS het best omschrijven. 

Een professionele uitstraling en een glimlach gaan 
hand in hand. Wanneer je medewerkers zich goed 
en zelfzeker voelen in hun werkkledij, dan stralen ze 
dat ook uit. 

Door gebruik te maken van hoogwaardige en  
comfortabele materialen krijg je bovendien de 
perfecte mix tussen kwaliteit en uitstraling.

Restaurant of catering, hotel of detailhandel: we 
hebben de gepaste kledij voor elke medewerker 
binnen jouw concept.  

Services & Catering
 

Hemden
Herenhemd lange mouw 
• Elegante, modieuze kraag
• Lange mouwen met manchet
• Opgestikte borstzak links

Kleuren: 
Beige – Blue – Black – White

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Herenhemd korte mouw 
• Elegante, modieuze kraag
• Korte mouwen
• Opgestikte borstzak links

Kleuren: 
Black – White

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Dameshemd ¾ mouw 
• Elegante, modieuze kraag
• Split onderaan de mouwen
• ¾ mouwen
• Getailleerd
• Opgestikte borstzak links

Kleuren: 
Black – White

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Dameshemd lange mouw 
• Elegante, modieuze kraag
• Lange mouwen met manchet
• Moderne getailleerde snit 
• Opgestikte borstzak links

Kleuren: 
Beige – Blue – Black – White

Stof: 
50% katoen – 50% polyester
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Herenhemd Vichy ruit lange mouw 
• Moderne kraag
• Lange mouwen met manchet
• Opgestikte borstzak links
• Moderne rechte snit

Kleuren: 
Jade/white – Blue/white – Red/white – Blue/red/white

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Herenhemd ¾-mouw
• Binnenkraag in Vichy ruit
• Drukknopen
• ¾ mouwen met Vichy boord
• Rechte moderne snit

Kleuren: 
White/vichy blue

Stof: 
50% katoen - 50% polyester

Dameshemd Vichy ruit lange mouw 
• Moderne kraag
• Lange mouwen met manchet
• Opgestikte borstzak links
• Moderne getailleerde snit

Kleuren: 
Jade/white – Blue/white – Red/white – Blue/red/white

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Dameshemd ¾-mouw 
• Binnenkraag in Vichy ruit
• Zijsplit in Vichy ruit
• Drukknopen
• ¾ mouwen met Vichy boord
• Moderne getailleerde look

Kleuren: 
White/vichy blue

Stof: 
50% katoen – 50% polyester

Herenhemd lange mouw denim  
• Modere kraag
• Drukknopen 
• Manchetsluiting met drukknopen
• 2 borstzakken met klep
• Moderne, rechte look 

Kleuren: 
Denim

Stof: 
67% katoen - 33% polyester

Dameshemd lange mouw denim
• Moderne kraag
• Drukknopen
• Manchetsluiting met drukknopen
• 2 borstzakken met klep
• Moderne, getailleerde look

Kleuren: 
Denim

Stof: 
67% katoen - 33% polyester
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Halterschorten/bavetschorten
Halterschort/bavetschort 
• Halslint met 5 verstelbare drukknopen
• 2 zakken aan de achterzijde
• 2 knooplinten

Kleuren: 
Grey – Jade – Navy – Black – Red – Turquoise – white

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Voorbinder/sloof 
• 2 zakken aan de achterzijde
• 2 knooplinten

Kleuren: 
Grey – Jade – Navy – Black – Red – Turquoise – White

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Halterschort/bavetschort denim
• Jeanslook
• Halslint met 5 verstelbare drukknopen
• Binnenzak
• 2 zakken aan de achterzijde
• Verstelbaar lint met 4 drukknopen voor sluiting op de heup

Kleuren: 
Denim

Stof: 
55% katoen – 45% polyester

Voorbinder/sloof kort
• 2 knooplinten

Kleuren: 
Grey – Navy – Black – Red – White

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Voorbinder/sloof denim
• Jeanslook
• Grote zak vooraan
• 2 kleine zakken zijkant
• 2 ruime zakken achterkant
• Lint met 8 drukknopen

Kleuren: 
Denim

Stof: 
55% katoen – 45% polyester
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Broeken 
Damesbroek chino 
• Tailleband met riemlussen en sleutellus
• Verdoken ritssluiting
• 2 steekzakken
• 2 achterzakken
• Rechte snit

Kleuren: 
Grey – Marine – Beige

Stof: 
48% katoen – 48% polyester – 4% elasthan

Herenbroek Viterbo
• Ritssluiting
• Elastiek aan zijkanten in ceintuur
• Paspelzak op achterzijde

Kleuren: 
Zwart

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Herenbroek chino
• Tailleband met riemlussen en sleutellus
• Verdoken ritssluiting
• 2 steekzakken
• 2 achterzakken met boord en knoop
• Rechte snit

Kleuren: 
Grey – Marine – Beige

Stof: 
48% katoen – 48% polyester – 4% elasthan

Damesbroek Vitalia 
• Ritssluiting
• Elastiek aan zijkanten in ceintuur
• Paspelzak op achterzijde

Kleuren: 
Zwart

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Kokskleding 
Unisex koksvest 
• Rechte kraag
• Dubbele rij zwarte knopen
• Ingezette okselstukken
• Boord aan de mouwen met split

Kleuren: 
White - Black - Bordeaux

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Unisex koksvest 
• Rechte kraag
• Verborgen drukknopen
• Jersey aan de achterzijde en mouwen
• Raglan mouwen
• Pennenzakje

Kleuren: 
White/grey - Black/grey

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Dameskoksvest denim
• Jeanslook
• Opstaande kraag
• Dubbele rij knopen vooraan
• Zak op linkermouw
• Omslagboord mouw met split
• Getailleerd

Kleuren: 
Denim

Stof: 
55% katoen – 45% polyester
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Moderne en kleurrijke mode

De Health & Care collectie is speciaal gericht op 
zorgberoepen. De kledij is comfortabel en  
aangenaam om dragen en geeft de medewerkers 
van het zorgbedrijf een herkenbare en  
professionele uitstraling.  

Een hoog draagcomfort, veel opbergings- 
mogelijkheden en bewegingsvrijheid staan  
centraal in deze collectie.

De vele kleurmogelijkheden en onderling  
combineerbare modelllen zorgen er voor dat de 
kledij kan afgestemd worden op jouw unieke 
imago.  

De collectie is ideaal voor dagelijks gebruik in de 
zorgverlening zoals in rust- en verzorgingstehuizen. 
Maar ook in de apotheek of het labo is de Health & 
Care collectie perfect om je medewerkers van een 
professionele look te voorzien. 

Herenkoksvest denim
• Jeanslook
• Opstaande kraag
• Dubbele rij knopen vooraan
• Zak op linkermouw
• Omslagboord mouw met split
• Getailleerd

Kleuren: 
Denim

Stof: 
55% katoen – 45% polyester

Koksbroek 
• Rechte snit
• Met plooi
• 2 zijzakken

Kleuren: 
Pied de Poule White/black

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Koksbroek 
• Sluiting met drukknopen
• Twee steekzakken
• 1 achterzak rechts

Kleuren: 
Pied de Poule White/blue

Stof: 
67% polyester - 33% katoen

Health & Care
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Tunieken 
Tuniek 
• Recht model
• Geen sluiting
• 1 borstzak 
• 2 zijzakken
• Splitjes aan de zijkanten

Kleuren: 
Apricot – Bordeaux – Jade – Lavendel – Mint

Stof: 
50% polyester - 50% katoen

Slip-on tuniek dames
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• V-hals met drukknopen
• 1/2 mouw
• 2 ruime zijzakken waarvan 1 met pieperzak 
• Lus voor naambordje

Kleuren: 
White – Coral (rose) – Ocean – Navy blue

Stof: 
50% katoen - 50% polyester

Damestuniek casual
• Tuniek met verborgen drukknoopsluiting
• Maximale bewegingsvrijheid door piqué inzetstukken
• 1/2 mouw
• V-hals
• 2 zijzakken waarvan  1 met pieperzak
• Lus voor naambordje

Kleuren: 
White – Coral (rose) – Blue azur

Stof: 
50% katoen - 50% polyester

Unisex tuniek casual slip-on 
• Hals van T-shirtstof
• Maximale bewegingsvrijheid door piqué inzetstukken
• 1/2 mouw
• 2 ruime zijzakken waarvan 1 met pieperzak
• Lus voor naambordje

Kleuren: 
White – Coral (rose) – Blue Azur – Navy blue

Stof: 
50% polyester - 50% katoen

Unisex tuniek slip on
• V-hals met drukknopen
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• 1/2 mouw
• 2 ruime zijzakken
• Borstzak

Kleuren: 
White – Ocean – Navy blue - Coral (rose)

Stof: 
50% polyester - 50% Lyocell (TENCEL®) (enkel in Navy blue)
50% polyester - 50% katoen (alle kleuren)
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Herentuniek
• Liggende kraag in contrasterende kleur
• Rechte sluiting met verdoken drukknopen
• 2 schuine opgezette zijzakken
• Sleutellus in rechterzak
• Contrasterende bies aan de achterkant

Kleuren: 
White/bordeaux/red – White/marine/blue

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Tuniek unisex
• Blinde drukknoopsluiting
• Klein opstaand kraagje
• Ruim ingewerkte heupzakken en borstzak
• Rug licht getailleerd
• Fixatielus en drukknoop op mouwen
• Mouwen met hoogwaardig  tricot voor een optimale  

bewegingsvrijheid en draagcomfort
• Passende subtiele kleuraccenten
• Afgerond onderaan, met zijsplitten

Kleuren:
White/warm taupe - White/violet - Warm taupe/orange

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Damestuniek 
• Opstaande kraag in contrastkleur
• Assymetrische sluiting
• Verdoken drukknoopsluiting
• Oprolbare lange mouwen (tot 3/4)
• 2 schuine zijzakken met sleutellus  in rechterzak
• Contrastkleur op schouder en achterzijde

Kleuren: 
White/bordeaux/red – White/marine/blue

Stof: 
65% polyester – 35% katoen

Herenjas lange mouw
• Opstaande kraag
• Rechte snit
• Sluiting met drukknopen
• Split aan de achterzijde
• 1 borstzak
• 2 zijzakken, rechts met muntzakje

Kleuren: 
White

Stof: 
65% polyester -  35% katoen

Damesjas lange mouw
• Opstaande kraag
• Licht getaillerd, aanpasbare taille op de rug
• Sluiting met drukknopen
• 1 borstzak
• 2 zijzakken

Kleuren: 
White

Stof: 
50% polyester - 50% katoen

Unisex broek
• Riemlussen
• Elastiek in de taille op de rug
• Verstelbare taille d.m.v. drukknopen
• Verdekte drukknoopsluiting met knoop
• 2 steekzakken
• 1 achterzak rechts
• 1 extra zak rechts
• Oprolbare pijpen met lus en drukknoop

Kleuren: 
White - Violet blue - Warm taupe - Charcoal - Black - Chocolat

Stof: 
65% polyester - 35% katoen

Broeken en Jassen 

Broek met elastische taille 
• Unisex broek 
• Elastische tailleband met tunnelkoord
• 2 zijzakken

Kleuren: 
White

Stof: 
50% polyester - 50 % lyocell (TENCELL®)



Voor meer informatie over CWS

BE  TEL 0800 97 180 of 03 355 49 00                         
NL TEL 0800 18 99

Volg ons op

Linkedin en Facebook : CWS Belux - CWS Nederland
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