
Schoonmaken
is een uiterst
serieuze 
zaak...



...maar dat wil niet
zeggen dat we
er geen lol in 
hebben!



Bĳ Schoonmaakdiensten Van Vliet houden we ervan ons werk 

goed, vlot en efficiënt te doen. Dat is niet alleen prettig voor onze 

klanten, maar ook voor onszelf als professionele schoonmaak-

organisatie. Duidelĳkheid in alles is een belangrĳk uitgangspunt 

bĳ elk commitment dat we aangaan. Contractueel, maar zeker 

ook naar onze eigen, vakkundige mensen. Iedereen moet immers 

begrĳpen wat zĳn taken en verantwoordelĳkheden zĳn. Zo weten 

onze klanten precies wat zĳ mogen verwachten. Want wat we 

beloven, maken we waar. Als hecht team van gedreven schoon-

makers. Al bĳna 60 jaar!

Als allround schoonmaakorganisatie bieden we onze klanten veel 

meer dan alleen een stofzuiger en een schoonmaakdoek. Zo voorzien 

we, naast de dagelĳkse schoonmaak, in glasbewassing, hogedrukrei-

niging (vloeren en gevels), tapĳtreiniging, vloeronderhoud en 

opleveringsschoonmaak. Daarnaast leveren we een uitgebreid pakket 

aan facilitaire diensten, zoals gebouwenbeheer (huismeesterschap), 

bedrĳfscatering, receptiediensten, postkamerbeheer, een handyman-

service en specifieke onderhoudsdiensten op projectbasis. Voor onze 

klanten wel zo makkelĳk: één aanspreekpunt, optimale afstemming 

van personen en werkzaamheden, inzichtelĳke facturering.

In bĳna 60 jaar schoonmaakdienstverlening staan onze kernwaarden - betrouwbaarheid, kwaliteit, glasheldere 

communicatie - onveranderd centraal bĳ alles wat we doen. Hooguit zĳn ze door de jaren heen nóg verder 

aangescherpt. (En, waar het kwaliteit betreft, afgestemd op de hedendaagse ISO-normen.)

Betrouwbaar  We doen wat we beloven. Altĳd! En mocht er onverhoopt toch eens iets mis gaan of een probleem 

ontstaan, dan lossen we dat op. Zonder zeuren, zonder moeilĳk doen. Gewoon praktisch.

Kwaliteit  Ons bedrĳf is gecertificeerd volgens ISO 9001-2008 en voert het OSB-keurmerk. Er wordt gewerkt 

volgens de richtlĳnen van het Convenant Gevelonderhoud en volgens de Code Verantwoord Marktgedrag.

Glashelder  Elke medewerker gaat op pad met glasheldere werkinstructies. Daarnaast is er regulier 

overleg ter plaatse tussen objectleider, opdrachtgever en medewerker over voortgang en resultaat.

Onze kernwaarden

Alles onder één dak



Van gevelreiniging tot handyman-service
we doen het graag, grondig, vlot en met plezier!



þ Bĳ Van Vliet doen we daadwerkelĳk wat we beloven;

þ We zĳn flexibel en oplossingsgericht;

þ Onze medewerkers zĳn niet alleen getraind in wat ze doen, 

maar ook in het dragen van verantwoordelĳkheid;

þ Ons bedrĳf is ISO 9001-2008-gecertificeerd, wat betekent 

dat mens én materieel aan strenge eisen voldoen;

þ We voeren het OSB-keurmerk, wat naast een 

kwaliteitsgarantie onder meer inhoudt dat onze financiële 

en personele administratie op orde is;

þ One-stop-shopping: alle denkbare schoonmaakdiensten én 

facilitaire diensten vanuit dezelfde organisatie;

þ We nemen MVO serieus, in alle opzichten;

þ Onze klanttevredenheid c.q. klantloyaliteit ligt ver boven 

het gemiddelde;

þ Ziekteverzuim en personeelsverloop zĳn laag;

þ We zĳn een 'plat', toegankelĳk, klantvriendelĳk bedrĳf!

Welkom bĳ Van Vliet!

Tien goede redenen om te kiezen voor onze dienstverlening

De meeste schoonmaakwerkzaamheden en facilitaire diensten laten zich goed inplannen. Samen met onze opdrachtgever 

stellen we een plan op, waarbĳ er volgens vaste frequenties wordt gewerkt. Dat kan dagelĳks, wekelĳks of maandelĳks zĳn. 

Of jaarlĳks, bĳvoorbeeld als het gaat om uitgebreide gevelreiniging.

Er zĳn echter ook onvoorziene werkzaamheden, zoals verwĳdering van graffiti, of opruim- en schoonmaakwerkzaamheden 

na een ernstige waterschade. In zo'n geval kunnen onze klanten rekenen op maximale flexibiliteit en een grote dosis 

pragmatiek. Want we begrĳpen heel goed dat zo'n probleem zo snel mogelĳk verholpen moet worden, teneinde irritatie 

en verdere gevolgschade te minimaliseren. Geen nood, één telefoontje naar Van Vliet volstaat...

Flexibel en pragmatisch

Zeker, we zĳn maar een schoonmaakbedrĳf. No big deal. Maar trots op ons werk zĳn we daar niet minder om! En dat laten we 

graag blĳken. Bĳvoorbeeld door gewoon de beste te zĳn in wat we doen. Tien goede redenen om dat zelf eens te ervaren:



030 280 53 08

info@schoonmaakvanvliet.nl

www.schoonmaakvanvliet.nl

Schoonmaakdiensten Van Vliet B.V.

Pakketboot 3

3991 CH  Houten

Schoonmaakdiensten

þ Dagelĳkse schoonmaak

þ Glasbewassing

þ Hogedrukreiniging

þ Tapĳtreiniging

þ Vloeronderhoud

þ Eenmalige schoonmaak

Facilitaire diensten

þ Huismeesterschap

þ Postkamerbeheer

þ Bedrĳfscatering

þ Receptiediensten

þ Handyman-service

þ Onderhoud op projectbasis

aangesloten bĳ de 
Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrĳfsdienstensc
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