Houdt u van een fris en opgeruimd kantoor?
Wilt u dat uw medewerkers met plezier werken en
uw klanten graag binnenkomen? Wilt u af van koffiekringen, stoffige beeldschermen, kruimels of voetstappen? Schoonmaakbedrijf Alexandra geeft glans
aan uw bedrijf. Wij zorgen ervoor dat u binnen no
time van die extra zorg bent verlost en uw kantoor
of bedrijfsruimte er blinkend schoon uitziet.

Professie
Alexandra vindt professionaliteit en persoonlijk contact
belangrijk. Met ruim elf jaar ervaring weten wij, Corine en
Harold Bröckl, wat wij onze klanten kunnen bieden. Wij
richten ons voornamelijk op de schoonmaak van kantoren,
scholen en openbare ruimtes in gebouwen.
Schoonmaken is een vak. Wij vinden een kwartier langer
doorwerken belangrijker dan werkzaamheden half achter
laten. U moet een comfortabel en gastvrij gevoel krijgen
als u uw pand binnenkomt.

Maatwerk

Duurzaam

Een kantoor, school of praktijk schoonhouden is maatwerk.
Eerst inventariseren wij samen met u wat uw eisen en wensen
zijn. Zodat wij weten welk kwaliteit- en serviceniveau u vraagt.
Wij maken met u een rondje door het bedrijf en kijken naar
de aard van de schoon te maken gebouwen en ruimtes.
Hoe intensief worden die gebruikt, gaat het om de binnenof buitenkant of allebei. Hoe vaak zijn wij nodig? Alles is
mogelijk: van een tot zes keer per week komen wij naar u
toe. U bepaalt de frequentie. Vervolgens presenteren wij
u een heldere offerte met de omschreven werkzaamheden,
besproken tijdstippen en transparante tarieven.

Duurzaam ondernemen is bij Alexandra geen loze kreet.
Wij werken graag mee aan een schone en duurzame
wereld. Daarom maken wij gebruik van milieuvriendelijkeen duurzame middelen om ruimtes en materialen
schoon te houden.

Hoog niveau

Wij maken schoon met microvezel en
onze schoonmaakmiddelen zijn biologisch
afbreekbaar. Zo bent u als opdrachtgever
verzekerd van een leverancier die op
een duurzame manier onderneemt.
Wel zo’n prettige gedachte,
voor nu en in de toekomst!

In een goed schoongemaakte ruimte is het prettig werken.
Alexandra zorgt dat uw kantooromgeving altijd op-en-top
schoon is. Onze mensen weten wat u van ze verwacht en
presteren dagelijks op het hoog niveau. Met de inzet van al
hun vakkundigheid. Zij zijn gewend hygiënisch te werken,
superschoon en bacterievrij.

Wij werken graag mee aan een schone
en duurzame wereld. Daarom maken wij
gebruik van milieuvriendelijke- en duurzame middelen om ruimtes en materialen
schoon te houden.

Op en top schoon?
Alexandra doet het gewoon!

Waar professie en persoonlijk
contact samengaan.

Wat wij afspreken, maken wij waar.

