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QualityWash is ING Starter van de Maand april

Niels Hoogeveen, Lorenzo Zorn, Jeffrey Riemslag en Jordy Bakker zijn met
hun net gestarte onderneming QualityWash uitgeroepen tot ING Starter van
de Maand april. De vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam
wassen auto’s op locatie, zonder water.

Duurzaam

“Een autowasbeurt in een gecertificeerde wasstraat kost gemiddeld 100 liter schoon drinkwater.

En bij niet gecertificeerde wasstraten kan dit oplopen tot 300 liter,” zegt Jordy “Wij wassen

zonder water, met nanotechnologie en gebruiken per auto maximaal 100 milliliter biologisch

afbreekbare chemicaliën.”

Krasvrij

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

“Zonder water wassen heeft veel voordelen,” vult Lorenzo aan. “De auto wordt schoon, krijgt

een beschermlaag en het wassen is geheel krasvrij.” En het kan gewoon op straat. Bij het auto’s

wassen met water op straat komt het vieze water in de grond en afvoerputten terecht. Daarom is

het al in veel gemeenten verboden.

Op locatie

QualityWash komt op locatie. De ondernemers richten zich op bedrijven en organisaties waar

veel auto’s geparkeerd staan. Niels: “Zoals bij ING, maar we denken ook aan BasicFit en lease-

maatschappijen. Of Schiphol valet parking. Het zou toch mooi zijn als je als klant je auto

parkeert en ‘m weer helemaal schoon terugkrijgt?”

Stage in je eigen bedrijf

“QualityWash zijn we in februari begonnen.” vertelt Jeffrey. “We doen het dus naast onze

opleiding, maar we hebben meteen tegen elkaar gezegd dat we er een èchte onderneming van

gaan maken.” Dat heeft meerdere voordelen: “Volgend jaar moet ik mijn afstudeerstage doen.

Dat kan dan mooi bij QualityWash.”

Opstartkosten

De ondernemers hebben weinig kosten gemaakt. “Zo hebben we de website hebben zelf

gebouwd,” zegt Jordy. “We betalen voor de schoonmaakmiddelen en voor onze bedrijfskleding

met logo en flyers, maar dat is het dan wel.”

Geloof in eigen plan

De eerste klanten zijn inmiddels binnen. QualityWash werkt op basis van een abonnement. De

ondernemers hebben  een tip voor andere starters: “Als je zelf 100% gelooft in je eigen plan en

product, dan gaat het je zeker lukken.”



Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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