Wij verzorgen o.a.
• Reguliere schoonmaakdiensten
• Bedrijfsdiensten
• Opleveringsschoonmaak
• Tapijtreiniging
• Vloeronderhoud
• Gevelreiniging
• Gevelglas bewassing,
binnen- & buitenzijde
• Glasbewassing
• Graffiti verwijderen
• Specialistische reinigingsmethoden
• Afval en papierruiming
• Bouwontruimingen
• Schoonmaak ketenpark
& Levering keetbenodigheden
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Altijd Actief in uw Bedrijf!

Afspraak is Afspraak!

Kwaliteit & Evaring...

Service & Zekerheid...

ACTIV Schoonmaakdiensten BV is opgericht in 2004 en
richt zich met name op detachering en schoonmaakwerkzaamheden. ACTIV is sinds de oprichting actief met allerlei
activiteiten op het gebied van het opruimen en het schoonmaken van zowel nieuwbouwobjecten als bestaande bouwobjecten binnen Nederland.
ACTIV is vooral gespecialiseerd in reguliere schoonmaakwerkzaamheden van kantoorgebouwen en winkelcentra.
Onze dienstverlening is gericht op optimale service en kwaliteit.

ACTIV Uitzendbureau hecht grote waarde aan een goede
prijs/kwaliteitverhouding. De tarieven zijn afhankelijk van de
grootte van het project en de contractduur. Ons uitgangspunt is het werken met heldere offertes die zijn afgestemd
op uw wensen en behoeften. De offerte geeft u een helder
beeld van de uit te voeren werkzaamheden en is gebaseerd
op het Plan van Aanpak van het project. Hierin wordt niets
aan het toeval overgelaten.
ACTIV Uitzendbureau streeft naar om een zo transparant
mogelijke relatie met de opdrachtgever. Dat geeft helderheid!

ACTIV richt niet uitsluitend op de activiteiten in de schoonmaaksector maar heeft ook een ruim aanbod van andere
diensten en producten. Zij hebben een no-nonsense mentaliteit en veel aandacht voor optimale service. Door middel van
cursussen en begeleiding op de werkvloer worden de medewerkers op hun vakgebied opgeleid. Op deze manier blijven zij
op de hoogte van de recente ontwikkelingen op hun vakgebied.

De medewerkers van ACTIV zijn flexibel en kunnen dan ook
trainingen volgen om aan uw specifieke wensen te kunnen
voldoen. Het leveren van optimale kwaliteit en service staat
bij ACTIV hoog in het vaandel. U kunt dan ook vertrouwen op
ervaren, gekwalificeerde en betrouwbare vakspecialisten.
Méér informatie... neem gerust telefonisch contact met ons
op of stuur een e-mail naar: info@activ-uitz.nl
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