Houdt u van een fris en schoon
appartementencomplex? Wilt u dat uw
bewoners met plezier thuiskomen hun
gasten graag binnenkomen?
Engelen Facility BV geeft glans aan uw
appartementencomplex. Wij zorgen
ervoor dat u binnen no time van die extra zorg
bent verlost en dat alles er van binnen en
buiten blinkend schoon uitziet.

Reiniging

Duurzaam

In principe reinigen wij alles. Van glasbewassing tot
het schrobben en in de was zetten/conserveren van
vloeren.
Wij legen de prullenbakken en leggen ons toe op
tapijtreiniging, doen extra werk of de grote
schoonmaak als dat gevraagd wordt. Daarnaast
verrichten wij klein technisch en tuinonderhoud.

Duurzaam ondernemen is bij Engelen Facility BV een
begrip. Wij werken vanzelfsprekend mee aan een
schone en duurzame wereld. Daarom maken wij
gebruik van milieuvriendelijke- en duurzame middelen
om ruimtes en materialen schoon te houden. Wij
maken gebruik van schoonmaakmiddelen die
biologisch afbreekbaar zijn. Zo bent u als
opdrachtgever verzekerd van een dienstverlener die op
een duurzame manier onderneemt .

Maatwerk

Gemotiveerde mensen

Een appartementencomplex, kantoor, school of
zorginstelling schoonhouden is maatwerk. Eerst
inventariseren wij samen met u wat uw eisen en
wensen zijn. Wij weten dan welk kwaliteits- en
serviceniveau u vraagt. Wij maken met u een
rondje door het pand en kijken naar de aard van
de schoon te maken gebouwen en ruimtes. Hoe
intensief worden die gebruikt, gaat het om de
binnen- of buitenkant of allebei. Hoe vaak zijn wij
nodig? Alles is mogelijk: van een tot zes keer per
week komen wij naar u toe. U bepaalt de
frequentie. Vervolgens presenteren wij u een
heldere offerte met de omschreven
werkzaamheden, besproken tijdstippen en
transparante tarieven.

Bij Engelen Facility BV draait alles om de mensen die
dagelijks
aan het werk zijn in winkels, kantoren, scholen en
zorginstellingen.
Wij hebben een vaste groep eigen medewerkers,
vrouwen en
mannen, waar wij en u 100% op kunnen vertrouwen.
Zij staan altijd voor u klaar en pakken graag aan, zijn
secuur en serieus. Zij zijn het die met ons er voor
hebben gezorgd dat wij een betrouwbare naam
hebben.
Zij zijn ons visitekaartje. Daarom investeren wij graag
in het opleiden van onze medewerkers.
Wij dragen hen op handen.

Hoog niveau
In een goed schoongemaakte ruimte is het prettig
leven. Engelen Facility BV zorgt dat uw pand altijd
op-en-top schoon is. Onze mensen weten wat u
van ze verwacht en presteren dagelijks op een
hoog niveau. Met de inzet van al hun
vakkundigheid. Zij zijn gewend om superschoon
en hygiënisch te werken.

Professionaliteit
Engelen Facility BV vindt professionaliteit en
persoonlijk contact belangrijk. Met ruim vijfentwintig
jaar ervaring als familiebedrijf weten wij wat we onze
klanten kunnen bieden. Wij richten ons voornamelijk
op de glasbewassing en schoonmaak van
appartementencomplexen, kantoren, scholen,
zorginstellingen en publieke ruimtes. Schoonmaken is
een vak. Wij leveren kwaliteit en u moet een
comfortabel en gastvrij gevoel krijgen als u uw pand
binnenkomt.

Keurmerk
U kunt gerust zaken doen met Engelen Facility
BV. Wij zijn ondertekenaar van de code
“verantwoordelijk marktgedrag”, NEN 4400-1
gecertificeerd en zijn in het bezit van het OSB
Keurmerk. Dit keurmerk is een belangrijke
graadmeter voor de kwaliteit van uitvoer en stelt
hoge eisen aan schoonmaak- en
glazenwassersbedrijven die in het bezit zijn van
dit keurmerk.

Meer info vindt u op de website
www.osb.nl
www.normeringarbeid.nl
www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl
Als een van de weinige in de regio
heeft schoonmaak en glasbewassingsbedrijf
Engelen Facility BV te Venlo het OSB-keurmerk
ontvangen.

Bereikbaar
Wilt u meer weten over en van ons weten?
Wij laten u met plezier kennismaken met onze
visie en komen graag naar u toe en we zijn u
graag van dienst. U kunt dan zelf ervaren hoe
professionaliteit en persoonlijk contact
samengaan.

Correspondentie- en bezoekadres
Engelen Facility BV
Natteweg 61
5912 PH Venlo
T 077-3734456
M 06-52633154
F 077-4000535
info@engelenfacility.nl

engelenfacilityBV
schoonmaakservice en glasbewassing
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Traphuisreiniging
Glasbewassing
Tapijtreiniging
Liftreiniging
Klein techniechonderhoud
Klein tuinonderhoud
Calimitaitenservice

