Catering
Een goed verzorgde, lekkere en
gezonde (bedrijfs)catering vormt een
positieve impuls voor medewerkers
en bezoekers. Zeker als het
bedrijfsrestaurant ook nog eens een
plezierige ambiance heeft. En dat u
samen met uw medewerkers,
bezoekers én uw klanten kunt rekenen
op een goede en vriendelijke service.

Automaten catering
Bedrijfscatering
Buffetlijn outsourcen
Contractcatering
Projectadvisering
Scholencatering
Tapwacht Service
Tapwacht Techniek
Transportcatering
Verkoop Horecaproducten
...

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.

U beschikt al over een eigen bedrijfsrestaurant maar het aanbodbiedt
te weinig variatie? Uw medewerkers gaan voor hun lunch liever een
blokje om dan naar het eigen bedrijfsrestaurant? Met uw klanten
gaat u zelf ook liever een hapje buiten de deur eten?
U staat voor het besluit met eigen catering te stoppen maar heeft
geen idee wat het effect daarvan op uw organisatie is?

Als totaalleverancier bieden wij
een zeer breed en gevarieerd

Wij hebben voor u de oplossing

pakket van diensten in de

Iedere onderneming heeft te maken met een bepaalde vorm van

onderstaande hoofdgroepen:

catering. S&S Facility Services weet hoe belangrijk het is dat uw
medewerkers en gasten kunnen genieten van een lekkere, gezonde

Afval

en gevarieerde lunch.

Catering

Een vakkundige, vriendelijke en gastvrije presentatie is daarbij

Gebouwonderhoud

minstens zo belangrijk. Het is de vraag of uw organisatie de catering

Ongediertebestrijding

en taken die hierbij komen kijken (helemaal) uitbesteedt of (deels)

Inkoopcollectieven

zelf verzorgt. Gaat u voor basic of mag het assortiment luxer zijn?

Groenonderhoud

Smaken verschillen nu eenmaal. Het kan daarom best lastig zijn om

Schoonmaakonderhoud

de ideale catering te vinden. Wij helpen u graag bij het invullen van

Specialistisch onderhoud

de juiste cateringservice.

Technisch onderhoud
Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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