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1. INTRODUCTIE 

Het Diversey Shield Programma is ontwikkeld en wordt geverifieerd door Diversey. De services zijn een alles 

omvattende verificatie van de veiligheid van uw activiteiten. 

Het Clean and Ready Shield wordt toegekend wanneer een verificatie audit succesvol is afgerond. Eenmaal lid van 

het Shield programma, zullen bedrijven periodieke audits ondergaan om te verifiëren dat ze blijven voldoen aan de 

hoogste veiligheidsnormen.  

Het Shield kan prominent worden weergeven zodat het zichtbaar is voor gasten op bijvoorbeeld de deuren, 

hotelkamers, tafels in restaurants, online op uw website of social media.  

Het Diversey Shield Programma is eigendom van Diversey.  

 

 

2. CRITERIA VOOR HET CLEAN AND READY SHIELD 

Het Clean and Ready Shield – Geverifieerd door Diversey kan alleen worden toegekend aan een deelnemer welke 

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Een Clean And Ready audit of re-audit behaald heeft met een goed resultaat (90%) en afronding van het 

correctieve actieplan van afwijkingen die zijn waargenomen tijdens de verificatie audit 

• Er worden minimaal 2 audits per jaar uitgevoerd 

• Alle ruimtes en afdelingen (food en non-food) moeten geëvalueerd worden gedurende de Clean And 

Ready operations support audit 

• Complete Diversey COVID-19 oplossingen aanwezig (heropening assortiment met producten van 

ziekenhuiskwaliteit)  

• Complete Diversey Non-COVID-19 range aanwezig (wasmiddelen, universele reinigingsmiddelen, etc.)  

• Reinigings- en desinfectieprotocollen aanwezig (frequentie, contacttijd, verdunningssnelheid, 

handcontactpunten) 

• Personeel wordt getraind in reiniging, desinfectie en persoonlijke hygiëne 

• Voldoende materiaal aanwezig ter ondersteuning van reiniging en desinfectie (wandkaarten, 

instructiekaarten, methodekaarten, enz.) 

• De Clean and Ready audit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vertegenwoordiger van 

Diversey of een getrainde derde partij 

• Het Shield zal worden uitgereikt na succesvolle verificatie van voltooide vereisten 

• Het toegekende Shield is geldig voor 1 jaar, indien audit en re-audit worden afgerond met een goed 

resultaat 

 

Diversey heeft de bevoegdheid om de Clean And Ready Shield toekenning en het gebruik van de communicatie in 

welke vorm dan ook in te trekken als er belangrijke non-conformiteiten met betrekking tot de officiële Clean And 

Ready-richtlijnen worden ontdekt zonder dat de deelnemer corrigerende maatregelen heeft genomen. 

 

Belangrijk: De complete Diversey Shield richtlijnen zijn te zien op: www.diversey.com  



AANMELDINGSFORMULIER 
(Het is verplicht om alle velden in te vullen) 

 

 

Bedrijfsnaam:  ...............................................................................................................................................................................................  

 

Naam verantwoordelijk persoon:  ................................................................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................................  

Postcode + plaats:  ........................................................................................................................................................................................  

Tel.:  ...........................................................................................   

E-mail1:  .........................................................................................................................................................................................................  

Gekozen Shield Programma: 

            Het Clean and Ready Shield 

 

 

1Alle communicatie van Diversey zal verstuurd worden naar bovenstaand email adres.  

 

 

Hierbij bevestigt de ondergetekende de algemene voorwaarden van het Shield-programma te hebben gelezen en geaccepteerd. Diversey 

behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van Shield van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. 

 

De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De deelnemer verklaart tevens akkoord te gaan met het verstrekken van de 

opgeslagen informatie aan aangewezen derden. 

Voor akkoord, 

 

 

Naam van deelnemer: ................................................................................. (verplicht)  

 

 

Handtekening & datum: .............................................................................. (verplicht) 

 


