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WIE ZIJN WIJ
Sinds de oprichting in 1971 heeft Home Cleaning Services zich gespecialiseerd in professionele reiniging. Wij voorzien in uw behoeften voor regelmatige schoonmaak, onderhoud of herstelling in staat.
Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van kantoren, commerciële en gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen.
Dankzij een doorlopend trainingsprogramma passen we de meest efficiënte technieken toe om een onberispelijke netheid te garanderen.
Onze professionaliteit en klanttevredenheid hebben ons in staat gesteld om onze activiteiten niet alleen in heel België maar ook in
het Groothertogdom Luxemburg te ontwikkelen.
Home Cleaning Services is een groep van bedrijven op menselijke schaal die kiest voor een direct contact met de klanten. Bij ons
bent u geen nummer.

UW VOORDELEN
Uitmuntendheid

Eenvoud

Onze meer dan 45 jaar ervaring stelt
ons in staat om u de best presterende
en toezichthoudende medewerkers te
leveren.

We blijven groeien om een compleet
pakket aan ondersteunende diensten
aan te bieden.

Onze teams worden voortdurend getraind, gebrieft en begeleid en blijven
daardoor stabiel en identiek.

Wij ondersteunen u op het gebied van
schoonmaak, technisch onderhoud en
dienstverlening aan uw werknemers via
onze conciërgedienst.

Daarnaast garanderen wij een regelmatig bezoek van onze inspecteurs om een
kwaliteitsrapport op te stellen.

Respect voor het milieu

De beste oplossing

Elke stap van onze activiteiten wordt
zorgvuldig overwogen om een minimale
impact op het milieu te garanderen.

Wij luisteren naar de klant en bepalen
samen met hem het gepaste schoonmaakprogramma.

Wij werken met een reeks biologisch
afbreekbare producten die een hoog
niveau van efficiëntie garanderen.

Wij zetten ons in voor een gezonde en
aangename werkomgeving.

We werken ook samen met Green Line,

dat oplossingen voor milieuverantwoorde reiniging ontwikkelt, produceert en
distribueert.

Integriteit
We zetten sterk in op de naleving van
sociale en fiscale normen. Voor de veiligheid van iedereen.

Veiligheid
Wij zien erop toe dat elk van onze interventies voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

ONZE DIENSTEN
KANTOREN
Of u nu een klein, middelgroot of groot bedrijf
bent, wij staan in voor de werkruimtes, sanitaire
voorzieningen, ruimtes voor maaltijden of zelfs de
afvoer van uw afval, uw vergaderzalen, privékeukens...

COMMERCIËLE RUIMTES

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
VAN GEBOUWEN

NA EEN RAMP

Uw commerciële oppervlakken moeten onberispelijk zijn. Om dit te doen
vertrouwen onze teams op hun jarenlange ervaring en voorzien ze in
het onderhoud van winkelcentra,
galerijen, hypermarkten, boetieks,
apotheken en andere.

Wij zetten ons in voor het behoud
van uw vastgoedbelegging door de
gemeenschappelijke ruimtes in uw
gebouwen ontegensprekelijk schoon
te houden. Wij zorgen voor kraaknette entreehallen, trappenhuizen,
liften, parkeergarages, terrassen,
kelders...

Brand, waterschade, overstromingen... de tijd dringt en daarom
moet men onmiddellijk ingrijpen.

RAAMREINIGING

NA/VOOR EEN VERHUIZING

TAPIJTEN

Onze ramenwassers zijn uiterst bekwame vakmensen die zorgen voor
uw ramen, kozijnen, veranda's,
schuiframen of lichtkoepels. Wij beschikken over de modernste apparatuur die ons in staat stelt om elke
locatie onder handen te nemen. Een
zeldzame expertise voor een antwoord op alle uitdagingen.

U gaat verhuizen? Nieuwe kantoren?
Een grote schoonmaakbeurt is nodig
om de plek terug in perfecte staat te
krijgen. Het schoonmaken van een
lege ruimte vergt meer werk dan u
denkt. Men moet grondig en diepgaand reinigen. Door een beroep te
doen op professionals bent u meteen op de goede weg.

Om hun nieuwe glans te behouden, hebben tapijten en vloerkleden regelmatig onderhoud nodig.

Ons gespecialiseerd reinigingsteam
kan snel ingrijpen om uw werkruimtes snel terug in hun originele
staat te krijgen.

De precieze methode wordt bepaald aan de hand van het type en
de staat van het tapijt. Onze ervaring op dit gebied gaat terug tot de
oprichting van het bedrijf.

