REGULIERE KLASSIEKE SCHOONMAAK

VOOR BEDRIJVEN
Iedereen functioneert beter in een
schone omgeving. Daaraan draagt
CLEANpuur met plezier een steentje bij.
Door te zorgen dat het schoon is, want
mensen voelen zich prettiger als hun
omgeving schoon is.
Kwaliteit en duidelijkheid
CLEANpuur hanteert niet alleen strikte,
objectieve kwaliteitsnormen, maar we peilen
ook hoe de mensen zelf hun omgeving ervaren.
Zo is altijd duidelijk wat wij voor u moeten doen
en waarop u ons mag beoordelen.

SAMEN werkt beter
CLEANpuur levert graag goed werk. Om dat te bereiken, stellen we de mens
centraal. Onze klanten, naar wie we goed luisteren. Tevredenheid bij elke klant.
Daar is het ons om te doen. Zo geven wij glans aan ieders dag!

UW BEDRIJFSIMAGO HOOG IN HET VAANDEL
Schoonmaakwerk wordt vaak gezien als een onnodige kostenpost. Echter,
schoonmaken is een vak waar niet iedereen kijk op heeft.Vaak moeten werknemers
van bedrijven naast hun eigen taken de werkruimte een beetje schoon houden.
Wat dan gebeurt is dat men het schoonmaken nalaat en het kantoor of gebouw
op termijn vervuilt. Nieuwe klanten zullen dit opmerken en een verkeerde indruk
van uw bedrijf krijgen.
CLEANpuur heeft oog voor elke individuele werkplek. Of het nu gaat om de
schoonmaak van een dienstenkantoor of een plaatselijke handelszaak in de
winkelstraat. Een net en verzorgd kantoor is een teken dat een bedrijf alle zaken
goed heeft geregeld. Die uitstraling willen we natuurlijk graag bereiken. Een goede
en eerste indruk van uw zaak is namelijk heel belangrijk voor uw bedrijfsstatus.

“Tevredenheid bij elke klant,
daar is het ons om te doen”

“We geven glans
aan ieders dag”

KNOWHOW
De kracht van CLEANpuur zit in onze ervaring,
ons specialisme en ons vakmanschap.
Door toepassing van de allernieuwste
schoonmaaktechnieken is geen klus ons te
groot.
Wij pakken alle projecten krachtig en
verfrissend aan. Bovendien specialiseren en
ontwikkelen wij ons continu om nóg beter
te worden in het doen waar we al goed in
zijn: schoonmaken en onderhouden. Zowel
voor éénmalige, dagelijkse of periodieke
schoonmaak in kantoren en winkels, als
schoonmaak van scholen en interieur van
commerciële panden.
Waar schoongemaakt moet worden, is
CLEANpuur.

Onze schoonmaakdiensten
op een rijtje:
• Grondige schoonmaak
• Occasionele grote
schoonmaak
• Reinigen van ramen (ook
op grote hoogten)
• Zonnepanelen cleaning
• Cleanrooms
• Afvalbeheer
• Special cleaning jobs
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