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ISK biedt voordeel
in samenwerking met lidbedrijf
Ruim zeven jaar maken zo’n 700 lidbedrijven van Inkoop Samenwerking de
Kempen (ISK) gebruik van diverse projecten, waarmee zij door middel van
gezamenlijk inkopen van voornamelijk facilitaire zaken financieel voordeel
behalen.
Deze lidbedrijven zijn allen aangesloten bij één van de
vier ondernemersverenigingen; Industrie Groep Eersel,
Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente
Bladel, Bergeijkse Ondernemers Club en Ondernemers
Vereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden. Het
bestuur van ISK gaat samenwerking met lidbedrijven
niet uit de weg. De overeenkomst met lidbedrijf Wasserij Steensel is hét bewijs, dat ook Kempische bedrijven
een prima partner kunnen zijn voor het professionele
inkoopinitiatief. Vanaf januari 2013 heeft dit familiebedrijf een samenwerkingsovereenkomst met ISK.

Schoonloopmatten
‘Veel bedrijven hebben geen idee van de kosten die
matten met zich meebrengen’, geeft Gonard Tamerus,
manager van Wasserij Steensel aan, ‘ik zie in de praktijk
vaak dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt,
maar dat er nog veel te besparen valt.’ In samenwerking met ISK heeft Wasserij Steensel een concept ontwikkeld waarbij de klant kan kiezen voor koop of huur
van schoonloop- en logomatten. ‘Het voordeel daarbij
is,’ vervolgt Gonard Tamerus,’dat de klant kan kiezen uit
tal van mogelijkheden en niet vast zit aan standaard

huurcontracten. We maken ook vaak mee, dat men vast
zit aan wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks reinigen. Wij geven een advies op maat in overleg met de
klant, meestal in combinatie met een besparing. ‘

Gemeente Eersel
Gemeentebode Piet Schilders heeft inmiddels gebruik
gemaakt van de speciale tarieven en het advies op
maat dat Wasserij Steensel in samenwerking met ISK
aanbood. ‘Ik ben erg tevreden over de dienstverlening;
we hebben samen de mogelijkheden besproken voor
het wisselen en reinigen van de matten bij de voorhal
en de personeelsingang. Gemeente Eersel heeft gekozen voor aanschaf van de matten in combinatie met
reiniging op afroep. Het was een bijzonder interessant
aanbod, zeker ook in financieel opzicht. ‘ Gemeente
Eersel is lid van één van de aangesloten ondernemersverenigingen, Industrie Groep Eersel. ‘Vandaar dat wij
vanuit ons lidmaatschap de ontwikkelingen volgen en
bekijken via welke ISK-projecten we ons voordeel kunnen doen!”, aldus bode Piet Schilders.
www.eersel.nl www.iskempen.nl
www.wasserijsteensel.nl

ISK biedt lidbedrijven van de aangesloten ondernemersverenigingen voordelige raamcontracten
aan op het gebied van : Inkoop gas en elektriciteit
(medewerkers en bedrijven) – Afvalverwerking Vaste en mobiele telefonie – Glasvezel – Kantoorartikelen – Glazenbewassing - Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden - BHV- opleidingen – Arbodienstverlening – Schoonloopmatten - Heftruckcursussen – Kantoormachines - Collectieve zorgverzekering - Haal en brengservice
post - Taxatie bedrijfspanden
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