Groenvoorziening
Is uw appartementencomplex
omgeven door mooie
perken, plantsoenen of
groenvoorzieningen?
Dan kunnen wij ook daar
onderhoud voor verrichten.

Privé werkzaamheden
Naast het onderhoud aan de buitenzijde van
de woningen en aan de gemeenschappelijke
ruimtes kunnen wij ook extra werkzaamheden uitvoeren bij bewoners thuis. Denk
bijvoorbeeld aan het wassen van de binnenkant van de ramen, of aan kalkverwijdering
in keuken of badkamer. Bewoners kunnen
rechtstreeks met ons contact opnemen om
hierover afspraken te maken.

Wij maken voor u graag een onderhoudsplan op
maat. Mogelijke werkzaamheden zijn grasmaaien,
het opstellen van bemestingsplannen, snoeien en
het afvoeren van tuinafval.

Overige diensten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogedrukreiniging
Krasherstel
Kalkverwijdering
Houtwerkreining
Bestratingsreiniging
Dakkapelreiniging
Rolluiken en rolbakken reiningen
Dakgootreiniging
Terras spuiten
Balkons reinigen

Onderhoud en
reiniging van uw

appartementencomplex

Gevelreiniging • Glasbewassing • Reinigen van balkons
Onderhoud en reiniging van gemeenschappelijke ruimtes • En meer…
Compleet
onderhoudscontract

Werkzaamheden
op vaste momenten

Achteraf
betalen

Maatwerk

Wij adviseren u graag!
Housecare Service
Nieuwe Bredasebaan 18L, 4825 BP Breda
info@housecareservice.nl

housecareservice.nl

Voor meer informatie kunt u,
geheel vrijblijvend, een
afspraak maken met onze
vertegenwoordiger.
Bel:

076 - 88 88 395

Onderhoud & Reiniging
Housecare Service is gespecialiseerd
in het onderhouden en reinigen
van woningen, bedrijfspanden en
appartementencomplexen.
Wij beschikken over een groot aantal
vakkundige medewerkers die altijd met
veel enthousiasme voor u klaarstaan
voor werkzaamheden als gevelreiniging,
glasbewassing, reiniging van balkons en
nog veel meer.

Werkwijze
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs
om te inventariseren wat we voor u
kunnen betekenen. U ontvangt dan een
advies op maat, een vrijblijvende offerte
en een jaarplanning.

Onze diensten
Hieronder vindt u een overzicht
van al onze onderhouds- en
reinigingsdiensten voor uw
appartementencomplex of
ander pand.

Glasbewassing
Glasbewassing zorgt er niet alleen voor dat
ramen meer licht doorlaten, maar heeft ook
een positief effect op de levensduur van ramen.
Wij komen alle ramen in uw pand graag op een
verantwoorde manier reinigen.

Laat deze onderhoudswerkzaamheden
periodiek door ons uitvoeren, dan hoeft
u hier zelf niet meer naar om te kijken.

Gevelreiniging
Aangezien uw appartementencomplex het
visitekaartje is voor bewoners, bezoekers
en voor uw VvE, is een schone gevel echt
een vereiste. Wij zijn gespecialiseerd in
gevelreiniging voor elk type materiaal!

Gemeenschappelijke ruimtes
100% tevredenheidsgarantie
Bij het uitvoeren van onze diensten streven wij altijd naar de beste
kwaliteit en 100% tevredenheidsgarantie.
Daarom maken wij graag een onderhoudspakket op maat dat past
bij de specifieke wensen van uw VvE.
Mochten bewoners onverhoopt toch niet tevreden over de
geleverde diensten? Dan mogen zij altijd direct contact met ons
opnemen. Dit geldt uiteraard ook voor u als VvE.

Osmosebewassing
Voor osmosebewassing maken we gebruik
van een telescoop. Osmosewater laat geen
vlekken achter en heeft een sterker reinigend
vermogen dan normaal water.

Kozijnreiniging
Verschillende weersomstandigheden
zorgen voor verwering op kozijnen.
Om dit tegen te gaan,
zorgen wij voor de juiste
behandeling van alle
kozijnen en zien ze er
weer als nieuw uit!

Achteraf betalen
Bij Housecare Service kunt u altijd achteraf betalen voor de verrichte
werkzaamheden aan uw appartementencomplex.

Bezoek onze website www.housecareservice.nl

Wij onderhouden en reinigen ook
trappenhuizen, gangen, galerijen of andere
gemeenschappelijke ruimtes.
Denk hierbij aan
werkzaamheden
als stofzuigen en
dweilen.

Compleet
onderhoudscontract

Werkzaamheden
op vaste momenten

Achteraf
betalen

Maatwerk

Onderhoud & Reiniging
Housecare Service is gespecialiseerd
in het onderhouden en reinigen
van woningen, bedrijfspanden en
appartementencomplexen.
Wij beschikken over een groot aantal
vakkundige medewerkers die altijd met
veel enthousiasme voor u klaarstaan
voor werkzaamheden als gevelreiniging,
glasbewassing, reiniging van balkons en
nog veel meer.

Werkwijze
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs
om te inventariseren wat we voor u
kunnen betekenen. U ontvangt dan een
advies op maat, een vrijblijvende offerte
en een jaarplanning.

Onze diensten
Hieronder vindt u een overzicht
van al onze onderhouds- en
reinigingsdiensten voor uw
appartementencomplex of
ander pand.

Glasbewassing
Glasbewassing zorgt er niet alleen voor dat
ramen meer licht doorlaten, maar heeft ook
een positief effect op de levensduur van ramen.
Wij komen alle ramen in uw pand graag op een
verantwoorde manier reinigen.

Laat deze onderhoudswerkzaamheden
periodiek door ons uitvoeren, dan hoeft
u hier zelf niet meer naar om te kijken.

Gevelreiniging
Aangezien uw appartementencomplex het
visitekaartje is voor bewoners, bezoekers
en voor uw VvE, is een schone gevel echt
een vereiste. Wij zijn gespecialiseerd in
gevelreiniging voor elk type materiaal!

Gemeenschappelijke ruimtes
100% tevredenheidsgarantie
Bij het uitvoeren van onze diensten streven wij altijd naar de beste
kwaliteit en 100% tevredenheidsgarantie.
Daarom maken wij graag een onderhoudspakket op maat dat past
bij de specifieke wensen van uw VvE.
Mochten bewoners onverhoopt toch niet tevreden over de
geleverde diensten? Dan mogen zij altijd direct contact met ons
opnemen. Dit geldt uiteraard ook voor u als VvE.

Osmosebewassing
Voor osmosebewassing maken we gebruik
van een telescoop. Osmosewater laat geen
vlekken achter en heeft een sterker reinigend
vermogen dan normaal water.

Kozijnreiniging
Verschillende weersomstandigheden
zorgen voor verwering op kozijnen.
Om dit tegen te gaan,
zorgen wij voor de juiste
behandeling van alle
kozijnen en zien ze er
weer als nieuw uit!

Achteraf betalen
Bij Housecare Service kunt u altijd achteraf betalen voor de verrichte
werkzaamheden aan uw appartementencomplex.

Bezoek onze website www.housecareservice.nl

Wij onderhouden en reinigen ook
trappenhuizen, gangen, galerijen of andere
gemeenschappelijke ruimtes.
Denk hierbij aan
werkzaamheden
als stofzuigen en
dweilen.

Compleet
onderhoudscontract

Werkzaamheden
op vaste momenten

Achteraf
betalen

Maatwerk

Groenvoorziening
Is uw appartementencomplex
omgeven door mooie
perken, plantsoenen of
groenvoorzieningen?
Dan kunnen wij ook daar
onderhoud voor verrichten.

Privé werkzaamheden
Naast het onderhoud aan de buitenzijde van
de woningen en aan de gemeenschappelijke
ruimtes kunnen wij ook extra werkzaamheden uitvoeren bij bewoners thuis. Denk
bijvoorbeeld aan het wassen van de binnenkant van de ramen, of aan kalkverwijdering
in keuken of badkamer. Bewoners kunnen
rechtstreeks met ons contact opnemen om
hierover afspraken te maken.

Wij maken voor u graag een onderhoudsplan op
maat. Mogelijke werkzaamheden zijn grasmaaien,
het opstellen van bemestingsplannen, snoeien en
het afvoeren van tuinafval.

Overige diensten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogedrukreiniging
Krasherstel
Kalkverwijdering
Houtwerkreining
Bestratingsreiniging
Dakkapelreiniging
Rolluiken en rolbakken reiningen
Dakgootreiniging
Terras spuiten
Balkons reinigen

Onderhoud en
reiniging van uw

appartementencomplex

Gevelreiniging • Glasbewassing • Reinigen van balkons
Onderhoud en reiniging van gemeenschappelijke ruimtes • En meer…
Compleet
onderhoudscontract

Werkzaamheden
op vaste momenten

Achteraf
betalen

Maatwerk

Wij adviseren u graag!
Housecare Service
Nieuwe Bredasebaan 18L, 4825 BP Breda
info@housecareservice.nl

housecareservice.nl

Voor meer informatie kunt u,
geheel vrijblijvend, een
afspraak maken met onze
vertegenwoordiger.
Bel:

076 - 88 88 395

