Schoonmaakonderhoud
Een schone werkomgeving is niet
alleen belangrijk voor de gezondheid,
maar ook voor de tevredenheid van uw
medewerkers. Bij dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden kunt u
denken aan het schoonhouden van
kantoorruimtes tot en met het sanitair.
Dit zijn zaken die goed gedaan en
geregeld moeten worden én waar u
geen omkijken naar wilt hebben.

Glasbewassing
Interieurverzorging
Kantoren schoonmaak
Moppen
Schoonloopmatten
Schoonmaakrobot
Stofafnemen
Stofzuigen
Werkplekken schoonmaak
...

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.
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kantooruren in een kantoor waar veel gebeld wordt. En een
showroom moet er tip top uitzien vóórdat de klanten komen. Het is
daarom belangrijk dat er vooraf goede werkprogramma’s opgesteld
worden met duidelijke afspraken over de te leveren kwaliteit. Bij
wisseling van schoonmaakbedrijf moet er een nulmeting komen,

Als totaalleverancier bieden wij

een zogenaamde overdrachtsafspraak.

een zeer breed en gevarieerd
pakket van diensten in de

U hebt een nieuw schoonmaakbedrijf, maar na drie maanden zijn

onderstaande hoofdgroepen:

de plinten vies of zijn hoge objecten niet goed schoongemaakt.
Periodieke schoonmaakzaken laten te wensen over of de vloer

Afval

wordt niet goed geschrobd.

Catering
Gebouwonderhoud

Wij hebben voor u de oplossing

Ongediertebestrijding

Wij controleren bij u op locatie of het schoonmaakbedrijf zijn

Inkoopcollectieven

afspraken nakomt. Bij wisselingen van schoonmaakbedrijf zorgen

Groenonderhoud

wij ervoor dat de schoonmaak(st)er die niet goed functioneert

Schoonmaakonderhoud

niet meer op uw bedrijf komt te werken. Daarnaast pakken wij ad

Specialistisch onderhoud

hoc urgente schoonmaakproblemen aan zoals bij calamiteiten en

Technisch onderhoud

onverwachts bezoek.

Terreinonderhoud
Textielreiniging
Toilethygiëne
Veiligheid
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