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particulieren en landelijk opererende bedrijven tot aan
overheden. Oók voor ondersteunende diensten in de bouw en
op facilitair gebied, bent u bij ons aan het goede adres. Vanuit
partnerschap met opdrachtgevers, ligt onze aandacht
voortdurend op verbetering van de diensten. Werken volgens
ISO normen is uitgangspunt. Als lid van de branchevereniging
SieV dragen wij tevens het Keurmerk Nederland en wordt de
Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt door ons
onderschreven.

E-mail:
info@residentieschoonmaak.nl

Schoonmaak

Dagelijks zijn onze medewerkers op pad om
schoonmaakwerkzaamheden bij onze opdrachtgevers uit te voeren. Uw
wensen staan centraal. Taken worden uitgevoerd conform een vast
werkprogramma of op basis van resultaat gerichte afspraken. Niet alleen
de dagelijkse schoonmaak, maar tevens de periodieke schoonmaak en
specialistische reiniging worden voor u uitgevoerd. Denk aan
vloeronderhoud, tapijtreiniging, lamellenreiniging, dieptereiniging,
openbare ruimten en opleveringsschoonmaak. Ook kunt u gebruik maken
van onze uitgebreide ervaring en expertise voor een op maat gesneden
schoonmaakadvies.

Glas en gevel
Bij het uitvoeren van glas- en gevelreiniging steunen wij op een vaste ploeg
medewerkers. Allen in het bezit van noodzakelijk diploma’s en certiﬁcaten om op
verantwoorde wijze en kwalitatief hoogstaand te werken.
Residentie Totaal Schoonmaak voert hoogwaardige glasbewassing voor u uit.
Variërend van gevelglas aan de binnenkant en separatieglas tot aan de
glasbewassing aan de buitenkant van gebouwen.
Aanvullende diensten leveren wij op het gebied van reinigen van daken, goten,
zonnepanelen en rolluiken. Is uw onroerend goed met graﬃti beklad?
Wij verwijderen alle graﬃti op een milieuvriendelijke reinigingsmethode.

Bouw
Voor organisaties in de bouw zijn onze medewerkers snel en ﬂexibel inzetbaar.
Makelaars, projectontwikkelaars, en bouwbedrijven maken gebruik van ons
specialisme op dit terrein.
Residentie Totaal Schoonmaak verzorgt diverse voorbereidende werkzaamheden,
zoals schuurwerk. In ons team zijn vakkundige medewerkers aanwezig die
schuurwerkzaamheden uitvoeren alvorens schilders en stukadoors aan de slag
gaan. Na renovatie, verbouw en nieuwbouw worden de objecten vaak
bezemschoon opgeleverd. Deze zijn meestal nog niet geschikt voor ingebruikneming. Onze opleveringsschoonmaak is uitermate geschikt om uw gebouw volledig
‘spick and span’ te krijgen.

Facilitair
Dienstverlening is meer dan schoonmaak alleen. Op facilitair gebied bieden wij
ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Van postsortering tot integraal facility
management. Residentie Totaal Schoonmaak levert u complete facilitaire
ondersteuning in de vorm van servicemanagers, servicemedewerkers en
huismeesters. Van eerste visitekaartje tot aan het oplossen van allerlei
verstoringen in en rond uw object, gastgericht en multi inzetbaar.
Wij staan voor u klaar op incidentele of structurele basis om voor een schone en
veilige omgeving zorg te dragen.
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