
De voordelen van CSP op een rijtje:
• Lokale/Regionale leverancier!
• Bezorging tot in de werkkast met onze eigen bezorgdienst.
• Ook uw dagelijkse toiletpapier gratis bezorgd.
• Wij leveren uitsluitend professionele producten.
• Door groot in te kopen bieden we scherpe prijzen.
• Altijd voordeliger dan bij de grossier, supermarkt of koffi  eboer.
• Alles uit voorraad leverbaar (1000m² magazijn).
• Bedrijven kopen op factuur, dus geen kassabonnetjes meer verwerken.
• Altijd een oplossing in huis voor elk schoonmaakprobleem.
• Gratis deskundig schoonmaakadvies.

Bedrijven en particulieren kunnen bij CSP Hygiëne terecht voor alle schoon-
maakoplossingen. Grote kracht echter is dat het bedrijf méér biedt dan enkel 
schoonmaakproducten. Tobias: “Bij ons koop je een compleet schoonmaaksys-
teem. Daarbij ondersteunen we de klant van A tot Z. Met onze ervaring en kennis 
kunnen we het juiste advies geven. Wij weten wat goed is en welke producten 
je waarvoor kunt gebruiken. Op basis daarvan maken we een schoonmaakplan 
met de juiste materialen. Voor alle klussen hebben we een geschikte oplossing.”
In de fraaie showroom en het 1000 vierkante meter grote magazijn van CSP aan de 
Scheltseweg 4F in Schaijk liggen alle schoonmaak- en hygiëneproducten ruim op 
voorraad. Tobias: “Je kunt hier alles komen bekijken, voelen en testen. Daarnaast 
hebben we ook een uitgebreide pasgelegenheid voor bedrijfskleding en veiligheids-
schoenen. Als je hier dan toch bent, zie je vaak dingen waar je eerder niet aan ge-
dacht hebt. Handig om direct mee te nemen.”
Een overzicht van de producten waarvoor je bij CSP Hygiëne terecht kunt:
• Professionele reinigingsmiddelen 
• Vaatwastabletten & vaatwasmiddelen
• Zwembadchloor
• Afvalzakken (in alle soorten en maten)
• Papier- & zeepdispensers
• Toiletpapier (grootverpakking voor zowel zakelijk- als thuisgebruik)
• Papieren handdoekjes & poetsrollen
• Poetsdoeken
• Handzepen & desinfectiemiddelen
• Drinkbekers & roerstaafjes
• Bezems, vegers & vloertrekkers
• Dweil- en vloerwissystemen
• Professionele stofzuigers (ook voor thuis)
• Stofzuigerzakken & onderdelen
• Sponzen & doeken
• Glazenwassersmaterialen
• Autowasproducten
• Microvezeldoeken & dweilen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, 
 mondmaskers, veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, etc.
• Veiligheidsschoenen, -klompen & -laarzen
• Verkoop en verhuur professionele schoonmaakmachines
• En nog véél meer...

‘Hygiëne zit in onze genen’, zo luidt de 
veelzeggende lijfspreuk van CSP. Het 
Schaijkse familiebedrijf, begin jaren ne-
gentig opgericht door Wim en Alda Lan-
ge - de ouders van Tobias en Daphne - is 
al ruim dertig jaar actief op het gebied 
van hygiëne en professionele schoon-
maakproducten.

‘Stroomversnelling’
“Al sinds lang voor de uitbraak van Co-
vid-19 maken wij ons er hard voor om 
de schoonmaak en hygiëne op onder 
meer scholen en kinderdagverblijven, 
bedrijven, (sport)verenigingen, horeca, 
retail en overheidsinstellingen naar een 

hoger niveau te tillen”, vertellen Tobias 
en Daphne. “Als gevolg van de Corona-
crisis zijn onze activiteiten in een stroom-
versnelling geraakt. Wij zijn erg blij dat 
wij een grote rol van betekenis kunnen 
vervullen in deze donkere periode.”

Coronaproof
De klanten van CSP Hygiëne zijn zeer 
divers en komen van heinde en verre. 
“Hierin speelt onze webwinkel www.
hygienetotaal.nl een grote rol. Van 
Groningen tot Brussel en van Berlijn 
tot zelfs de Nederlandse Antillen Aruba 
en Curaçao weten onze producten hun 
weg te vinden.” 

Maar zeker ook in de eigen regio weet 
het Schaijkse bedrijf zich uitdrukkelijk 
te manifesteren. “Een mooi voorbeeld 
daarvan is Movianto in Oss, de distri-
buteur van het Covid-19-vaccin. Verder 
hebben wij met CSP in de afgelopen 
periode vele regionale bedrijven, scho-
len,  instellingen, GGD’s, ziekenhuizen, 
klinieken, huisartenposten en gemeen-
ten coronaproof gemaakt, waaronder 
de gemeenten Landerd, Uden, Oss en 
‘s-Hertogenbosch.”

‘Voor elk probleem een oplossing’
Hygiëne is niet het enige dat in de genen 
zit van CSP. Ook de ongeëvenaarde ser-

vicegerichtheid (“wij bezorgen onze pro-
ducten letterlijk tot in de werkkast”), het 
innovatieve karakter en het probleemop-
lossende vermogen zijn in het dna van 
de onderneming verankerd. Tobias en 
Daphne: “Wij hebben eigenlijk voor elk 
probleem wel een oplossing in huis, dat 
is onze grote meerwaarde. Wie eenmaal 
een product van ons heeft gebruikt, wil 
nooit meer iets anders. Die is voor altijd 
overtuigd.” 

Veelzijdig bedrijf met innovatief karakter

CSP Hygiëne in Schaijk speelt in Coronatijd 
extra grote rol van betekenis

‘We ondersteunen de klant van A tot Z’

Voor welke producten 
kun je bij CSP terecht?

SCHAIJK – Als de Coronacrisis de afgelopen veertien maanden één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel het belang van een goede hygiëne. Het zal dan ook 
geen verbazing wekken dat CSP Hygiëne in Schaijk (voorheen Clean Service Products) zich in deze periode nadrukkelijker dan ooit in de kijker heeft gespeeld. 
Landelijk, en zelfs tot over de landsgrenzen, voorziet de onderneming van Tobias en Daphne Lange menig bedrijf en organisatie van de broodnodige desinfectie-
middelen, mondkapjes en disposables (wegwerpartikelen) in de strijd tegen Covid-19. “Wij zijn er trots op dat wij vele bedrijven, scholen, instellingen, praktijken 
en verenigingen coronaproof hebben kunnen maken.”

Maak kennis met CSP
Kennismaken met CSP Hygiëne? Bestel in de 
maand mei twee grootverpakkingen toiletpapier 
of vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via 
verkoop@csphygiene.nl

en ontvang GRATIS ons topproduct Sop Stree-
ploos (500 ml) + een fl acon handdesinfectiegel 
(100 ml), ter waarde van € 11,95.  

‘Bezorgdienst tot in de 
werkkast’
CSP Hygiëne beschikt over een eigen bezorgdienst. “We bezorgen onze producten tot 
in de werkkast”, licht Daphne toe. “Als we vertrekken, staat de kast er weer netjes en 
gestructureerd bij. Dat is onderdeel van de extra service die wij verlenen. Met dat stapje 
extra onderscheiden we ons. We willen méér dan alleen producten verkopen en staan 
onze klanten dan ook graag bij met schoonmaakadvies en onze deskundige hulp.”

‘Wij denken altijd twee stappen vooruit’

Koop lokaal en onderneem 
maatschappelijk verantwoord
Niet alleen service, kennis van zaken en 
klantgerichtheid staan bij CSP Hygiëne hoog 
in het vaandel, het Schaijkse bedrijf is ook 
intensief bezig met het verkleinen van haar 
footprint.

“Wij zijn een innovatieve onderneming die 
altijd twee stappen vooruit denkt op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen”, geven Tobias en Daphne 
aan. “Wij denken heel bewust na over het 
milieu en doen er alles aan om onze footprint 
te verkleinen om in de nabije toekomst 

zo energieneutraal mogelijk te kunnen 
ondernemen. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
speciale doseerfl essen ontwikkeld, zodat 
je niet te veel verbruikt en werken wij met 
navulfl acons om minder afval te creëren. 
Daarnaast zijn wij een groot voorstander 
van het Koop Lokaal/Regionaal-principe. 
Wanneer je spullen zoveel mogelijk in je 
eigen omgeving koopt, zorgt dat immers voor 
veel minder vervoersbewegingen. Lokaal/
Regionaal kopen is voor zowel particulieren 
als ondernemers de eerste stap in de goede 
richting om je footprint te verkleinen.”
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