
Banden op spanning? Check. Verlichting in 
orde? Check. Voldoende antivries in de auto? 
Check. In garagebedrijven worden auto’s 
regelmatig gecontroleerd op essentiële punten. 
Zomer- en wintercheck zijn de belangrijkste 
controlemomenten. Het doel is het waarborgen 
van de veiligheid in de verschillende seizoenen. 
Dat geldt niet alleen voor de auto’s van uw 
klanten, maar ook voor de bedrijfskleding van 
uw medewerkers. De jaargetijden vragen om 
geschikte kleding passend bij het seizoen. En 
niet alleen de weersomstandigheden bepalen 
uw behoefte aan bedrijfskleding. Ook de 
piekmomenten in uw sector, perioden waarin 
het drukker is dan normaal, vragen om andere 
of meer kleding. Denk hierbij aan de 
bandenwisselmomenten rond november en 
april. Een drukke periode, waarin u voldoende 
kleding nodig hebt voor de medewerkers die u 
deze periode extra/flexibel inhuurt.

Bedrijfskleding is meestal niet geschikt om het 
hele jaar door te dragen. Een jasje kan te warm 
zijn in de zomer en in de winter is een T-shirt 
onder een Amerikaanse overall duidelijk te koud. 
Het is belangrijk uw werknemers in de 
verschillende seizoenen te voorzien van de juiste 
‘seizoenproof’ kleding. Voorraadbeheer is 
daarbij van groot belang. U kunt uw werknemers 
natuurlijk zelf voorzien van de juiste kleding, 
afgestemd op seizoenen en pieken, maar het is 
efficiënter en voordeliger om gebruik te maken 
van de diensten van een textielservicebedrijf. 
Een professioneel bedrijf inhuren om de 
voorraad goed te beheren en uw werknemers 
op de juiste momenten van de juiste kleding te 
voorzien, kan kostenbesparend zijn door 
schaalvoordeel en efficiënte uitgifte en inname. 

De jaargetijden vragen om geschikte 
kleding passend bij het seizoen 

Zomer- en wintercheck, 
ook voor kleding



Zomer- en winterproof

Een textielservicebedrijf biedt een ruime 
collectie bedrijfskleding aan specifiek geschikt 
voor de zomer en andere kleding die speciaal 
bedoeld is voor de winter. Uw werknemer heeft 
in de winter bijvoorbeeld een warme broek en 
gevoerd jack in zijn locker liggen en in de zomer 
ligt er een lichtere veiligheidsbroek en T-shirt 
klaar. In de winter blijft de zomerkleding op de 
plank liggen, in de zomer wordt de winterkleding 
niet gebruikt. Bij een textielservicebedrijf kunt u 
een totaalpakket zomer- en winterkleding huren. 
U betaalt dan een totaalbedrag, waarin ook de 
kosten voor reiniging, onderhoud en reparatie 
zijn inbegrepen. U kunt er echter ook voor kiezen 
voor huur en reiniging apart te betalen. In de 
winter betaalt u dan niet de reinigingskosten van 
de zomerkleding. 

Piekmomenten

Auto- en garagebedrijven kennen 
piekmomenten: de zomer- en wintercheck en 
de bandenwisselmomenten rond april en 
november bijvoorbeeld. Om de drukte in die 
periode aan te kunnen wordt vaak extra 
personaal ingezet. Voor die tijdelijke werknemers 
is extra bedrijfskleding nodig. Die zou u speciaal 
kunnen inkopen, maar dat is vaak duur, omdat 
het om kleine aantallen gaat. Het 
schaalvoordeel verdwijnt. Als u de vraag om 
extra bedrijfskleding voor piekmomenten 
neerlegt bij een textielservicebedrijf, is er vaak 
de mogelijkheid om dit mee te nemen in de 
bestelling. Het kan onderdeel worden van het 
totaal ingezette kledingpakket, waardoor de 
kleding optimaal rouleert door in te zetten op 
bulk of maat. Een kledingstuk kan door 
meerdere mensen worden gedragen. Of u kunt 
ervoor kiezen om de extra werknemers tijdelijk te 
voorzien van standaardkleding uit de voorraad 
van het textielservicebedrijf.
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Voor de overall zijn goede alternatieven 
beschikbaar die het comfort van de 
medewerker vergroten. Denk bijvoorbeeld aan 
de Amerikaanse overall. Deze is mouwloos en 
kan in de zomer worden gedragen met een T-
shirt of polo en in de winter met een extra jas. 
Overalls bevatten echter meestal wel veel 
polyester. 

Het maakt de overall eenvoudig te reinigen, 
minder gevoelig voor krimp en kleurvaster, maar 
ook minder warm. Bij extreme kou is het 
comfortabeler om (thermo)onderkleding te 
dragen. Er zijn medewerkers die in de zomer bij 
voorkeur een korte broek zouden dragen, maar 
dit is niet veilig. Een oplossing als een 
Amerikaanse overall zorgt voor voldoende 
ventilatie en beschermt de benen. Er zijn tal van 
mogelijkheden als het gaat om lagen. Denk aan 
een broek-jascombinatie, een fleecevest dat 
kan dienen als zomerjas of als voering van de 
winterjas etcetera.

Aparte zomer- en 
wintertenues zijn niet 

altijd noodzakelijk

U heeft dan alleen tijdelijke kosten voor uw extra 
werknemers. Textielbedrijven hebben vaak 
standaardcollecties in voorraad. Deze kunnen 
tijdens piekmomenten worden aangesproken en 
ingezet. Na de piek kan deze kleding weer 
retour, dus terug in de voorraad, en worden de 
extra kosten voor de garagehouder 
teruggeschaald. 

Zomer- en wintertenue

Aparte zomer- en wintertenues zijn niet altijd 
noodzakelijk. Wanneer u kiest voor een tenue 
met lagen, kan de verwarming of verkoeling 
door de kleding en daarmee het draagcomfort 
makkelijk worden beïnvloed. Is het warmer, dan 
kan er een laag uit. Is het kouder, dan kan een 
extra laag zorgen voor meer warmte. 

Zo wordt in garages door monteurs vaak een 
overall gedragen. Een veelgehoorde klacht 
onder monteurs is dat deze in de zomer te warm 
is en in de winter te koud. 
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Kleding voor dames

Zijn er dames werkzaam in uw bedrijf, dan is het 
prettig als zij bedrijfskleding kunnen dragen die 
beter past bij de vrouwelijke vormen. Deze 
kleding is vaak meer getailleerd en ziet er 
vrouwelijker uit. Er zijn steeds meer dames 
werkzaam in de automotive sector en 
textielservicebedrijven spelen hierop in door 
kleding aan te bieden die modieuzer is en meer 
vorm heeft. Ook wat veiligheidsschoenen betreft 
zijn er mogelijkheden: echte damesschoenen 
zijn er nog nauwelijks, maar er zijn wel schoenen 
met verschillende breedtematen beschikbaar.

Voor een goede bedrijfsvoering is het belangrijk 
te beschikken over bedrijfskleding voor zowel 
zomer als winter en piekmomenten. Door goed 
voorraadbeheer en rouleren wordt deze kleding 
optimaal ingezet. Dat verhoogt de efficiency en 
verlaagt de kosten die het gebruik van 
verschillende kleding voor verschillende 
seizoenen met zich meebrengen. 

Meer informatie?
Deze whitepaper wordt u aangeboden 
door  Elis Nederland. Wilt u concreet 
advies voor  uw bedrijf? Onze adviseurs 
helpen u graag  verder.

Bel op werkdagen tussen 8.30 en 
17.00 uur  naar 0800-237 36  37  of mail
naar nl-info@elis.com

Klik hier

Er zijn steeds meer 
dames werkzaam in 

de automotive sector

https://nl.elis.com/oplossingen/bedrijfskleding/
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