calamiteitendienst

zaterdag

02:35

17:00 calamiteitendienst

Deskundige hulp
bij calamiteiten.
Bel 0800-RUITENHEER
Het brandalarm galmt nog na in de oren van het geschrokken
personeel. De medewerker van Ruitenheer neemt grondig de schade op
en stelt met een vriendelijke glimlach iedereen gerust.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

calamiteitendienst

Ruitenheer
Naastcalamiteitendienst kunt u bij
ons terecht voor gevelonderhoud,
schilderwerk, schoonmaak,
hygiëne care, beveiliging,
groenvoorziening, bouw, en
vloeronderhoud.

Uw wensen
staan centraal,
24 uur per dag
Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

Wateroverlast, brand, storm,

Hoe het werkt

inbraak, milieu-incidenten

De coördinatoren van Ruitenheer

of andere calamiteiten zijn

zorgen voor de reiniging- en

helaas slecht te voorspellen.

saneringswerkzaamheden. Ze

Met Ruitenheer weet u zeker

analyseren de mogelijke oorzaak/

dat u snel over een deskundig

toedracht ten behoeve van een

team beschikt dat adequate en

calamiteiten rapportage. Ze

professionele hulp biedt. In welke

verzamelen nadere gegevens en

situatie dan ook.

beschrijven de schade-omvang. Tot

Wij gaan gewoon door waar anderen
stoppen, 24 uur per dag en 7 dagen
per week. Wij zijn benieuwd wat we
voor u kunnen doen!

slot rapporteren de coördinatoren

24/7 paraat

over de getroffen maatregelen en

Ons eigen calamiteiten team

hun effecten. En het vervolg traject

bestaat uit werknemers en

met betrekking tot het herstel? Ook

coördinatoren die 24 uur per dag

dat kunnen wij voor u organiseren.

en 7 dagen per week paraat staan
en professionele hulpverlening

Alarmnummer

bieden bij calamiteiten. Door snel

Om 24 uur per dag bereikbaar

en adequaat te handelen zorgen

te zijn heeft Ruitenheer

wij dat bedrijfsstilstand zoveel als

Calamiteitendienst een

mogelijk wordt beperkt. U kunt snel

eigen alarmnummer. Dus

weer aan de slag.

bij calamiteiten belt u
0800-RUITENHEER

Ruitenheer heeft eigen mobiele
(waterzuiverings)units en verzorgt

Aan het ergste scenario denken

voor u het transport en de opslag

is ons vak. Wanneer het er op

van inboedels. Verzekeringszaken

aankomt, zijn wij er ook voor u.

handelen wij snel af en ook alle
ondersteunende werkzaamheden
hebben wij onder één dak.

Hoofdkantoor
Transistorstraat 71
1322 CK Almere
Arnhem
Den Bosch
Rotterdam
Diemen

Postbus 60050
1320 AB Almere

(026) 327 35 42
(073) 642 73 68
(010) 204 59 23
(088) 697 55 60

www.ruitenheer.nl

Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

* Ruitenheer is ISO-9001, VCA* versie 2008/5.1 gecertificeerd en Salvage Erkend.

