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De voorraadkast is geen nieuw fenomeen, maar het gemak van de kast gaat vaak 

verloren in de loop der tijd. Voorraadkasten zijn rommelig, er staan vele merken 

door elkaar en de meeste collega’s weten niet meer precies welk product waar-

voor gebruikt kan worden. 

Wij kregen dus steeds vaker de vraag of wij kunnen helpen bij het op pijl houden 

van de voorraad in deze kasten.  PremTech heeft vanuit deze wens het ‘’Complete 

Care Systeem’’ ontwikkeld.

Veel werkplaatsen hebben ze staan: voorraadkasten. 
Dé plek om alle producten te bewaren die tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden gebruikt worden.

WE CONNECT



De naam complete 
care system verraadt 
al wat het doel van 
dit systeem is: onze 
klanten op dit vlak 
volledig ontzorgen.
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Geen zorgen meer op het gebied van 

voorraadniveaus, uitstraling, maar ook 

van kennis. Niets zo fijn als producten die 

altijd voor handen zijn, netjes en keurig 

geordend en één aanspreekpunt voor 

alle technische en inhoudelijke vragen. 

Werken met het PremTech Complete Care 

System heeft vele voordelen: 

•  Altijd voldoende voorraad. Uw behoefte is vooraf afgestemd;

•  Altijd een geordende voorraad. Een overzichtelijk geheel,  

zonder overbodige producten;

•  Altijd een vast contactpersoon, waaraan alle technische vragen  

gesteld kunnen worden;

•  Een organisatie met relevante technische kennis als back-up;

•  Op maat gemaakte informatievoorziening;

•  Op maat gemaakte scholingen, met informatie die alleen voor  

u belangrijk is; 

• Informatievoorziening in de kast, altijd up-to-date met de meest recente  

 technische- en veiligheidsinformatie: de TDS en SDS-bladen.  
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De stappen als u kiest voor een  
partnership met PremTech:

1.  INVENTARISATIE: BEHOEFTEN EN KNELPUNTEN IDENTIFICEREN;

2. KASTKEUZE: OPEN OF GESLOTEN; 

3.  BEHOEFTEN: VOORKEUR PRODUCTEN EN MINIMALE VOORRAAD;

4.  LEVERING: KAST, INHOUD EN JUISTE INFORMATIE;  

5.  INRICHTING: VOLGENS GEMAAKTE AFSPRAKEN EN OP MAAT GEMAAKTE INFORMATIE; 

6.  INWERKPERIODE: KENNIS EN ERVARING OPDOEN MET DE PRODUCTEN; 

7.  TOOLBOXMEETING: VRAGEN EN ANTWOORDEN;

8.  CERTIFICAAT: BEVESTIGING KENNISNIVEAU DEELNEMERS;

9.  PRAKTISCH: ACTIEF EN SUCCESVOL WERKEN MET HET COMPLETE CARE SYSTEM. 
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