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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Laten we eerlijk zijn, het zijn niet alleen de leerlingen op school die
moeite hebben om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Er is een
hele gemeenschap nodig om iedereen veilig te houden, inclusief
leraren en kantoorpersoneel.

De Time Timer WASH wordt meestal gebruikt door kinderen, maar
eigenlijk is het belangrijk dat mensen van alle leeftijden en
vaardigheden de Time Timer WASH gebruiken. Bacterievrije kantoren
en scholen zijn gezonde kantoren en scholen en de Time Timer WASH
is een manier om ook uw school en kantoor gezond te houden. 

https://mailchi.mp/67ca6abc52e2/new-improved-time-timeroriginals-8912506?e=[UNIQID]
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/


WASH biedt de contactloze,
stap-voor-stap instructie om
handen te wassen die in lijn is
met de door het RIVM
aanbevolen richtlijnen voor het
wassen van de handen. 
Drie eenvoudige stappen, die
precies goed getimed zijn: 5
seconden inzepen, 20 seconden
wassen en 5 seconden spoelen
om het helemaal af te maken. 
 

De WASH biedt een visuele en optioneel auditieve ervaring die het de
handenwasser gemakkelijk maakt om de handenwas richtlijn bij te
houden. De enige focus voor uw personeel is om de instructies op te
volgen en daarmee iedereen veilig te houden. Het maakt niet uit wie
er in uw kantoor is, we kunnen garanderen dat ze de Time Timer
WASH zullen begrijpen.

Kan uw personeel ook wel wat extra hulp bij de wastafel gebruiken?
De WASH plaatst u op een aanrecht, met een zuignap aan een
spiegel of middels een schroef aan de muur. 
Wat uw voorkeur ook is, klik op de onderstaande link voor meer
informatie:  
 

Vraag een gratis monster van de 
Time Timer WASH aan nu je weer op

school bent

Wilt u in het echt zien hoe de Time Timer WASH werkt? Wij bieden
een beperkt aantal klanten gratis monsters van de Time Timer WASH
aan.  

Meer informatie over de Time Timer WASH

https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://timetimer.nl/time-timer-wash-de-handwas-timer/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en zodra deze is
goedgekeurd, verzenden wij uw gratis monster, zonder verplichtingen

Meer weten over de Time Timer WASH? 
 

Wilt u meer weten over de Time Timer® WASH in een één-op-één
live demo? Wij willen deze visuele timer voor het wassen van handen
graag met u delen en al uw vragen beantwoorden.
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Aanvraag gratis monster Time Timer WASH
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