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Een schone
werkomgeving maakt
een goede indruk
De zon komt op. Een nieuwe dag begint. Terwijl het eerste personeel
het parkeerterrein oprijdt, leggen de schoonmaakmedewerkers van
Ruitenheer de laatste hand aan het schoonmaken van de bureaus, de
vloeren en de toiletten.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

schoonmaak

Ruitenheer
Naast schoonmaak kunt u bij ons
terecht voor gevelonderhoud,
schilderwerk, calamiteitendienst,
hygiëne care, beveiliging,
groenvoorziening, bouw, en
vloeronderhoud.
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Algemeen en specialistisch
schoonmaakwerk
Tot de schoonmaakdiensten van
Ruitenheer behoren, naast de
traditionele kantoorschoonmaak,
Hoofdkantoor
Transistorstraat 71
1322 CK Almere
Arnhem
Den Bosch
Rotterdam
Diemen

onder meer bouw- en evenementen
Postbus 60050
1320 AB Almere

(026) 327 35 42
(073) 642 73 68
(010) 204 59 23
(088) 697 55 60
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Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

* Ruitenheer is ISO-9001, VCA* versie 2008/5.1 gecertificeerd.
Controle door eigen controleurs VSR/DKS VSR/KMS.

