
Collectief contract: afvalverwerking
Als apotheek heeft u te maken met strenge regels rondom 
het verwerken van uw afval. Afvalverwerking is daarmee 
een kostbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering. Mosadex 
Facilitaire Diensten heeft raamcontracten afgesloten met 
verschillende leveranciers.  U bespaart hiermee tot wel 50% op 
uw afvalverwerkingskosten! 

Facilitaire diensten

Uw voordelen:
•  Superscherpe tarieven. Hoeveel u bespaart hangt af van uw huidige aanbieder en contract. 

• E en afvalplan op maat dat past bij uw apotheek.

• Inzicht in de kosten, door duidelijke maandabonnementen. 

• Rapportages van alle afgevoerde afvalstromen en kosten.

•  U krijgt ondersteuning bij de veiligheid van afvalverwerking en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.

• U roept eenvoudig rol- en bouwcontainers af via dezelfde kanalen. 



Hoe werkt het? 
Mosadex Facilitaire Diensten maakt voor uw apotheek een afvalplan 

op maat. Wij vergelijken uw huidige contract met het aanbod van de 

leveranciers uit de raamcontracten. Daarnaast ontvangt u een advies over 

hoe u uw afvalstroom reduceert en welk afval u gescheiden kunt inzamelen. 

Dit is belangrijk, want restafval is nog altijd de duurste afvalsoort.

Ook na het afsluiten van het contract uw 
contactpunt
Mosadex Facilitaire diensten blijft na de overstap uw contactpunt

voor zaken over afvalverwerking. Verlengen, vragen over facturen of iets 

wijzigen in uw contract? Bel de servicedesk en wij helpen u verder.

Hoe sluit u deze collectiviteit af? 
Stap 1:  Neem contact op met de servicedesk. De servicedesk vraagt naar 

uw wensen en licht het aanbod toe.

Stap 2: U verstuurt een rekening van uw huidige aanbieder(s).

Stap 3: Wij berekenen uw besparing. U ontvangt een nieuw aanbod.

Stap 4:  Wilt u overstappen? Wij regelen de overstap voor u.

Meer informatie of direct overstappen? 
Bel of mail naar de Mosadex Facilitaire Diensten. 

Wij helpen u graag verder!

T 088 789 09 80

E mosadex@facilitairediensten.net

Facilitaire diensten



Collectief contract: energie
Wilt u tot 15% kosten besparen op energie? Mosadex Facilitaire 
diensten heeft raamcontracten gesloten met diverse 
leveranciers voor elektriciteit en gas. Als medwerker van 
Mosadex unt u profi teren van deze raamcontracten.

Uw voordelen:

•  C ollectief voordeel op hele lage prijzen

•  Het scherpste voorstel van dat moment plus collectiviteitskorting

•  Alleen aanbiedingen van A-leveranciers 

•  E én contactpunt voor al uw vragen

Facilitaire diensten



Hoe werkt het?
Na een telefonisch gesprek met onze servicedesk, vergelijken we uw 

huidige contract met ons aanbod van verschillende A-leveranciers, zoals 

Nuon, Engie en Greenchoice. We maken aan de hand van uw wensen en 

het prijsvergelijk een voorstel op maat. Bevalt het voorstel? Dan regelen 

wij uw overstap.   

Ook na het afsluiten van het contract uw 
contactpunt
Mosadex Facilitaire diensten blijft na de overstap uw contactpunt voor 

energiezaken. Verlengen, vragen over facturen of iets wijzigen in uw 

contract, bel de servicedesk en wij helpen u verder.

Hoe sluit u deze collectiviteit af 
Stap 1:  Neem contact op met de servicedesk. De servicedesk vraagt naar 

uw wensen en licht het energie-aanbod toe.

Stap 2: U verstuurt een rekening van uw huidige aanbieder(s).

Stap 3: Wij berekenen uw besparing. U ontvangt een nieuw aanbod.

Stap 4:  Wilt u overstappen? Wij regelen uw overstap en blijven uw 

contactpersoon voor energiezaken. 

Meer informatie of direct overstappen? 
Bel of mail naar de Mosadex Facilitaire Diensten. 

Wij helpen u graag verder!

T 088 789 09 80

E mosadex@facilitairediensten.net

Facilitaire diensten



Collectief contract: 
Offi ce & worksolutions
Mosadex Facilitaire Diensten heeft voor kantoor- en 
huishoudelijke artikelen een raamcontract gesloten met 
Lyreco. Naast een kostenbesparing tot wel 40%, ontvangt u via 
Mosadex Facilitaire Diensten een aanbod op maat, op basis 
van een analyse van veel gebruikte producten.

Facilitaire diensten

Uw voordelen:
• Z eer scherpe collectieve prijzen. 

• Besparing tot 4 0% afhankelijk van uw huidige aanbieder.

• Makkelijk bestellen via internet, e-mail, telefoon, fax of post. 

•  G ratis levering vanaf € 3 8,-. Indien voor 1 7.3 0 uur besteld de eerstvolgende werkdag in huis. 

• Betaling binnen 3 0 dagen na ontvangst factuur. 

• Levering vervoerd door vaste herkenbare ly reco-chauffeurs.

• Meer dan 99,5% beschikbaarheid van alle catalogusartikelen.



Over Lyreco 
Lyreco biedt u een uitgebreid aanbod aan kantoor- en huishoudelijke 

artikelen die u helpen om uw doelstellingen te bereiken. Met 7.500 

producten op voorraad, heeft u de bestelling snel in huis. Lyreco 

onderscheidt zich met een kortingsaanbod op maat van uw eigen 

accountmanager. Daarnaast komt een vast gezicht de goederen leveren; 

vertrouwd en betrouwbaar. 

Hoe sluit u deze collectiviteit af 
Stap 1:  Neem contact op met de servicedesk. De servicedesk vraagt naar 

uw wensen en licht het aanbod toe.

Stap 2: U verstuurt een rekening van uw huidige aanbieder(s).

Stap 3: Wij berekenen uw besparing. U ontvangt een nieuw aanbod.

Stap 4:  Wilt u gebruik maken van het aanbod? U ontvangt een persoonlijke 

inlogcode en kunt uw bestellingen plaatsen bij Lyreco. 

Meer informatie of direct overstappen? 
Bel of mail naar Mosadex Facilitaire Diensten. 

Wij helpen u graag verder!

T 088 789 09 80

E mosadex@facilitairediensten.net

Facilitaire diensten



Collectief contract: mobiele telefonie
Altijd en overal bereikbaar met de nieuwste smartphone via het 
grootste 4G-netwerk van Nederland? Dat kan.  
Mosadex Facilitaire Diensten heeft contracten gesloten met 
d verse everanc ers. s mede er er van Mosadex profi teert 
u hiervan.

Facilitaire diensten

Uw voordelen:
• Superscherpe collectieve tarieven.

• U heeft de keuze uit een abonnement met of zonder toestel.

• Scherpe toesteltarieven.

• K walitatief hoogstaand eigen 4 G -netwerk.

• Met de online beheertool heeft u inzicht in uw diensten en maakt u zelf aanpassingen.

• Vaste- en mobiele telefonie in één? Dat kan. Vraag naar de mogelijkheden.



Hoe werkt het? 
Na een telefonisch gesprek met onze servicedesk, vergelijken we uw 

huidige contract met ons aanbod van A-leveranciers. We maken aan de 

hand van uw huidige situatie, wensen en de prijsvergelijking een voorstel 

op maat. Bevalt het voorstel? Dan regelen wij uw overstap. 

Ook na het afsluiten van het contract uw 
contactpunt
Mosadex Facilitaire diensten blijft na de overstap uw contactpunt voor 

energiezaken. Vragen over facturen, iets wijzigen in uw contract, of uw 

contract verlengen? Bel de servicedesk en wij helpen u verder.

Hoe sluit u deze collectiviteit af 
Stap 1:  Neem contact op met de servicedesk. De servicedesk vraagt naar 

uw wensen en licht het telefonie aanbod toe.

Stap 2: U verstuurt een rekening van uw huidige aanbieder(s).

Stap 3: Wij berekenen uw besparing. U ontvangt een nieuw aanbod.

Stap 4:  Wilt u overstappen? Wij regelen uw overstap.

Meer informatie of direct overstappen? 
Bel of mail naar Mosadex Facilitaire Diensten. 

Wij helpen u graag verder!

T 088 789 09 80

E mosadex@facilitairediensten.net

Facilitaire diensten



Collectief contract: vaste telefonie
Goede telefonische bereikbaarheid is belangrijk om uw klanten 
te kunnen helpen. Maar dat hoeft niet duur te zijn. Mosadex 
Facilitaire Diensten heeft raamcontracten gesloten met 
verschillende leveranciers voor vaste telefonie. Als medewerker 
van Mosadex profi teert u van deze raamcontracten. 

Facilitaire diensten

Uw voordelen:
• Superscherpe collectieve tarieven.

• U heeft keuze uit ISDN-WLR of Hosted Voice.

•  U bespaart tot 50% op de vaste telefoonkosten, afhankelijk van uw huidige

aanbieder en contract.

•  U stapt zonder risico’s en moeiteloos over. De servicedesk stelt een

besparingsoverzicht op en begeleidt u in uw overstap.

• Vaste en mobiele telefonie in één? Dat kan. Vraag naar de mogelijkheden.



Hoe werkt het? 
Na een telefonisch gesprek met onze servicedesk, vergelijken we uw 

huidige contract met ons aanbod van verschillende A-leveranciers. 

We maken aan de hand van uw huidige situatie, wensen en een 

prijsvergelijking een voorstel op maat. Bevalt het voorstel? Dan regelen wij 

uw overstap. 

Ook na het afsluiten van het contract uw 
contactpunt 
Mosadex Facilitaire Diensten blijft na de overstap uw contactpunt voor 

telefonie. Vragen over facturen, iets wijzigen in uw contract of uw contract 

verlengen? Bel de servicedesk en wij helpen u verder. Daarnaast houden 

we de looptijd van uw contract in de gaten en nemen we tegen het einde 

van de looptijd opnieuw contact met u op.

Hoe sluit u deze collectiviteit af 
Stap 1:  Neem contact op met de servicedesk. De servicedesk vraagt naar 

uw wensen en licht het telefonie aanbod toe.

Stap 2: U verstuurt een rekening van uw huidige aanbieder(s).

Stap 3: Wij berekenen uw besparing. U ontvangt een nieuw aanbod.

Stap 4:  Wilt u overstappen? Wij regelen uw overstap en blijven uw 

contactpersoon voor telefonie. 

Meer informatie of direct overstappen? 
Bel of mail naar Mosadex Facilitaire Diensten. 

Wij helpen u graag verder!

T 088 789 09 80

E mosadex@facilitairediensten.net

Facilitaire diensten




