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Openbare toiletten hoeven gemeentes niks te kosten
De vraag naar openbare toiletten voor dames kreeg afgelopen weken veel aandacht.
Volgens toiletdeskundige Marian Loth van de TU Delft is het gebrek aan openbare
toiletten voor gemeentes vooral een geldkwestie. Quiosk en Sanitronics komen met een
oplossing die gemeentes niets kost.
Utrecht, 31 oktober 2017 - Nederland heeft de laagste bezettingsgraad openbare toiletten in
Europa. Gemeentes staan nog niet in de rij om dit probleem aan te pakken. Quiosk en
Sanitronics staken de koppen bij elkaar en trokken de financiële angel uit het probleem.
Chris Marbus van Quiosk: “Het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.”
Openbaar toilet én vendingmachine
Door de schone openbare toiletten van Sanitronics te
combineren met de luxe vendingmachines van Quiosk
heb je een unit die zichzelf betaalt. Bedrijven krijgen
de mogelijkheid om producten aan te bieden, maar
ook om te adverteren. Dit dekt de kosten van het
plaatsen en onderhouden van de unit.
“Het adverteren kan zo subtiel of extreem als een gemeente dat op een bepaalde plek wil”,
aldus Rebecca Brunswijk-Broekman van Sanitronics. “We kunnen de unit wrappen,
videoschermen implementeren of de units compleet op laten gaan in de openbare ruimte.”
Sanitronics
Men zegt wel: een toilet is zo schoon als de laatste gebruiker. Met Sanitronics ben je altijd
de eerste gebruiker. Het Nederlandse bedrijf ontwikkelde een innovatieve manier om
openbare toiletten de meest hygiënische toiletten ooit te maken. Sanitronics levert vanuit
Rotterdam toiletten over de hele wereld. De toiletten hebben slechts achttien vierkante
meter, toegang tot het riool, water en elektriciteit nodig.
Quiosk
Het innovatieve vendingconcept Quiosk plaatst sinds 2015 kosteloos slimme
vendingmachines op onbemande tankstations, parkeerplaatsen en andere ongebruikte
vierkante meters. Naast onderhoud, schoonmaak, vulling en rapportage biedt Quiosk opties
als narrow-casting en wifi in de machines. Marbus: “We vullen de machines bijvoorbeeld
met verstandige en lekkere snacks en drankjes, maar ook praktische producten zoals
poncho’s, condooms en tampons.”
Wat wordt in 2018 de 'Toiletgemeente' van het jaar?
Quiosk en Sanitronics roepen gemeentes op om contact op te nemen voor een vrijblijvend
gesprek over de mogelijkheden in hun stad. Consumenten worden opgeroepen om hun
gemeentes te wijzen op deze units met de hashtag: #ikmoetzonodig
Marbus: “Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, is dit het ideale moment voor
een plasrevolutie. Veilig en schoon, kan gewoon.”
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Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op met Charlotte Leemans via
charlotte@quiosk.nl of 06 1888 2315. Kijk ook op quiosk.nl en sanitronics.eu.

