Afval
In elke organisatie komt afval vrij.
Iedere afvalsoort vraagt weer om een
andere aanpak en een specifieke wijze
van inzamelen. Hierbij heeft u te
maken met wettelijke regels, die u niet
graag per ongeluk zou willen overtreden.
Bij afvalverwerking is het belangrijk
om te weten om wat voor volumes het
gaat en wat de samenstelling van de
afvalstromen is. Het kan gaan om
restafval, papier, glas, vet, olie, KGA,
bouw- en sloopafval en hout.

Afval ophalen en inzamelen
Afval sorteren en scheiden
Afvalcontainer
Afvalverwerking
Afzetcontainer
Archiefvernietiging
Container huren
Recycling
Reinigingsdiensten
...

Alles voor u

S&S Facility Services
organiseert, beheert, verricht
en controleert facilitaire
diensten voor bedrijven
en non-profit organisaties.
Onze dienstverlening omvat
alle mogelijke diensten en
leveringen van gerelateerde
producten rondom de
activiteiten of gebouwen van
onze opdrachtgevers.

Voor de inzameling van afval kunt u kiezen uit landelijke en regionale
aanbieders. In deze branche zijn er de laatste jaren veel fusies en
overnames geweest. Prijzen en voorwaarden vergelijken is tijdrovend
en vergt inkoopexpertise.
Tegen welke uitdagingen loopt u aan? Het contract dat u krijgt van
de afvalinzamelaar is onduidelijk. U vraagt zich af wat er nu precies

Als totaalleverancier bieden wij

afgesproken is en hoe de tarieven zijn opgebouwd. Bij uw zoektocht

een zeer breed en gevarieerd

naar een nieuwe aanbieder stuit u op grote verschillen. En heel

pakket van diensten in de

praktisch: moet u de container zelf aan de straatkant zetten of

onderstaande hoofdgroepen:

wordt dat voor u gedaan? Waarom wordt de vuilniszak die naast de
volle container staat niet meegenomen en kan een afvalverwerker

Afval

ook het parkeer –en bedrijfsterrein aanvegen?

Catering
Gebouwonderhoud

Wij hebben voor u de oplossing

Ongediertebestrijding

S&S Facility Services zoekt voor u uit of de contracten kloppen. Wij zijn

Inkoopcollectieven

op de hoogte van de tarieven binnen de branche en weten dus welk

Groenonderhoud

bedrijf de juiste diensten en service voor uw onderneming kan

Schoonmaakonderhoud

bieden en uw afvalstroom het meest efficiënt kan verwerken. Dit

Specialistisch onderhoud

biedt u tijdwinst en zekerheid.

Technisch onderhoud
Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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