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Beheer en
onderhoud van
uw bedrijfspand
Eind van de middag. De ervaren timmerman van Ruitenheer werpt nog
een laatste kritische blik op zijn werk. Is alles in perfecte staat? Alleen
dan loopt hij naar de eigenaar van het pand om te rapporteren. Deze
kan morgen met een gerust hart die belangrijke klant welkom heten.

www.ruitenheer.nl

24-uurs service & onderhoud

vloerONDERHOUD

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

Uw wensen
staan centraal,
24 uur per dag

Uw gebouwen zijn deel van uw

Klantgericht

kapitaal. Daar bent u zuinig op.

Ruitenheer beschikt over een

Ruitenheer begrijpt dat als geen

enthousiast team van vakmensen

ander. Wij hebben jarenlange

die u graag voor u aan de slag te

ervaring met het beheer en

gaan. Onze medewerkers werken

onderhoud van bedrijfspanden.

klantgericht, met duurzame
materialen en gebruiken een

Uw wensen zijn ons uitgangspunt.

Uw gebouw in goede
handen

Wij gaan gewoon door waar anderen

U kunt rekenen op een pro-

stoppen, 24 uur per dag en 7 dagen

actieve houding. Zien wij

Duurzaam en efficiënt

efficiënte of slimme oplossingen

We zorgen dat u zo min mogelijk

voor onze serviceverlening,

overlast heeft en zo lang mogelijk

dan bent u de eerste die

van het resultaat kunt genieten.

daarvan profiteert. U deelt in de

Vanzelfsprekend werken alle

winst. Wij zien onszelf als uw

medewerkers van Ruitenheer

samenwerkingspartner: dat werkt!

secuur en volgens planning, zodat

Vele woningbouwverenigingen,

vertragingen tot een minimum

gemeenten, Verenigingen van

beperkt blijven.

per week. Wij zijn benieuwd wat we
voor u kunnen doen!

effectieve combinatie van
bouwsystemen.

Eigenaren en vastgoedbeheerders
gingen u voor.

Eisen stellen mag! Perfect
beheer. Onberispelijk onderhoud.

Waarom Ruitenheer?

Scherpe tarieven. Eist u het van

•

snel en efficiënt

ons? Wij voldoen er graag aan.

•

enthousiaste vakmensen

•

scherpe tarieven

•

een gedegen advies, planning
en offerte vooraf

•

kwaliteits- en milieucertificaten
als ISO 9001 en VCA* versie
2008/5.1

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

alle verwante activiteiten bij de
hand

Bel ons, 24 uur per dag

(020) 697 55 60

24-uurs service & onderhoud

