
In sterk toenemende mate wordt REYM door opdrachtgevers 

in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland ingescha-

keld om reinigingswerkzaamheden uit te voeren. Om haar 

ervaring en kennis vast te leggen en opdrachtgevers te 

ondersteunen in dit proces is REYM ISO 22000 gecertificeerd 

(voedselveiligheid). Daarmee is REYM ook uw partner voor 

reinigingsactiviteiten in de voedingsmiddelenindustrie.

Voedingsmiddelenindustrie

Hygiëne en voedselveilig werken zijn essentieel in de 

voedingsmiddelenindustrie. Dit geldt niet alleen tijdens het 

productieproces, maar ook tijdens reinigingsactiviteiten. 

REYM krijgt veelvuldig het verzoek om reinigingswerkzaam-

heden uit te voeren in de voedingsmiddelenindustrie. Om de 

vakkundigheid en kennis op dit gebied inzichtelijk te maken 

en vast te leggen is ervoor gekozen om deze processen toe 

te voegen aan het managementsysteem en dit te laten  

certificeren. REYM is ISO 22000 gecertificeerd en de 

Reiniging in de voedingsmiddelenindustrie

aangewezen partner om reinigingswerkzaamheden in de 

voedingsmiddelenindustrie uit te voeren.

Werkvoorbereiding en vastlegging

Voor REYM is samenwerken met de klant van groot belang. 

Zo wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden een werk-

plan opgesteld en besproken met de opdrachtgever. In dit 

werkplan wordt de werkvoorbereiding vastgelegd. Daarnaast 

worden de CCP’s (critical control points) beschreven met de 

daarbij behorende beheersmaatregelen.

REYM beschikt over ‘dedicated’ materieel en opgeleid 

personeel voor de voedingsmiddelenindustrie, die vanuit 

onze vestigingen, strategisch verspreid over het land, klanten 

in het hele land kunnen bedienen. Mensen en materieel 

staan zeven dagen per week en 24 uur per dag klaar om aan 

alle behoeften op het gebied van voedselveilig reinigen te 

voldoen.

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van 
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze 
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.



Voorbeelden van specifieke reinigingsopdrachten 

binnen de levensmiddelen- en veevoederindustrie:

• Afvoergoten en -putten 

• Ketels

• Ovens 

• Machinepark

• Filters, o.a. zandfilters 

• Leidingwerk 

• Ketelsteenvervuiling

• Rioolreiniging, -inspectie en -reiniging 

• Warmtewisselaars

• Vloerreiniging

• Verwijderen van coatinglagen 

• Matrijzen

• Op en onder transportbanden 

• Kelders

• Stof van silodoek afzuigen

• Vettanks, opslagtanks, destructie vettanks e.d. 

• Moutsilo’s, meelsilo’s, melkpoedersilo’s, maïssilo’s e.d.

Verder kunt u bij REYM terecht voor:

• Hogedruk reiniging

• Vacuümreiniging

• Rioolreiniging, -inspectie en -herstel

• Chemische reiniging

• Tanksanering (KIWA)

• Reiniging van waterzuiveringsinstallaties

• Staalsnijden

• Droogijsstralen

• Gaswassen

• Olie- en waterafscheiders ledigen

• Tanktransporten

• Afvalmanagement

Mocht u nadere informatie 
wensen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de 
REYM-vestigingen in uw 
regio.

info@reym.nl // www.reym.nl


