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VAN ALEM SCHOONMAAK ZORGT 
VOOR EEN SCHONE WERKOMGEVING 
EN EEN FRISSE UITSTRALING 

Uw tevreden glimlach
Wij nemen u de zorg voor schoon-
maak en facilitaire ondersteuning 
uit handen. Wij denken met u 
mee, monitoren en verbeteren 
onze dienstverlening voortdurend.

Kiezen voor Van Alem 
Schoonmaak betekent dat 
u kunt vertrouwen op een 
vakkundig vast team dat ervoor 
zorgt dat uw werkomgeving in 
blinkende conditie is.

Wij maken de kwaliteit van 
onze dienstverlening digitaal 
inzichtelijk. U profi teert 
van persoonlijke aandacht, 
fl exibiliteit en directe actie.

Onze schoonmaakmedewerkers werken met plezier aan de heldere uitstraling van allerlei verschillende 

bedrijven, scholen, instellingen en vastgoedbeheerders. In Midden-Nederland en daarbuiten. U bent 

altijd verzekerd van een uitstekend schoonmaakresultaat en de juiste facilitaire ondersteuning.

“ ”
Flexibele organisatie met gemotiveerde mensen 

die goed met ons meedenken
- Generali verzekeringen
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Ons OSB-keurmerk, inclusief 
NEN 4400-1 en onze ISO 
9001-certifi cering staan borg 
voor kwaliteit, integriteit en 
betrouwbaarheid. Klanttevre-
denheidsonderzoeken 
bevestigen telkens weer dat wij 
een hoog service-level leveren, 
uiterst fl exibel zijn en verbete-
ringen direct doorvoeren. Wij 
investeren in duurzame relaties: 
zo werken we al meer dan 15 jaar 
succesvol samen met gerenom-
meerde opdrachtgevers. In een 
professionele dialoog vertalen 
we onze samenwerking steeds in 
concrete afspraken en acties. 

Onze medewerkers 
Onze medewerkers, in totaal 
300, zijn trots op hun werk. Ze 

zijn onderdeel van een bedrijf 
waarin iedereen welkom is, 
zich gekend weet en waar 
men op elkaars talenten en 
competenties vertrouwt. We 
besteden veel aandacht aan 
introductie en training. Onze 
medewerkers zijn representatief, 
dragen eigentijdse 
bedrijfskleding en beschikken 
over de duurzaamste middelen 
en materialen. 

Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen
Van Alem Schoonmaak is een 
duurzame onderneming. Bij 
onze activiteiten houden we 
rekening met de impact op 
mens, milieu en maatschappij. 
We zijn gecertifi ceerd 

volgens ISO 14001. De Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag 
vormt een integraal onderdeel 
van onze bedrijfsvoering. 
Daarnaast zijn we een erkend 
leerbedrijf en enthousiast 
voorstander van social return.

Innovaties
Schoonmaak is ons vak, 
daarom delen we graag de 
laatste ontwikkelingen met u. 
Ontwikkelingen in de branche 
houden we nauwlettend in de 
gaten en passen we direct toe. 
Op basis van inzicht, ervaring 
en kunde vinden we de beste 
oplossing voor iedere situatie. 
Bij Van Alem Schoonmaak 
is méér dan schoon, 
heel gewoon.

Van Alem Schoonmaak zet graag een stapje extra voor professionele, complete schoonmaak-
dienstverlening en facilitaire ondersteuning. Uw wensen krijgen alle aandacht.

Ontwikkelingen in de branche 
houden we nauwlettend in de 
gaten en passen we direct toe. 
Op basis van inzicht, ervaring 
en kunde vinden we de beste 
oplossing voor iedere situatie. 
Bij Van Alem Schoonmaak 
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Schoonmaak-
onderhoud
Met de nieuwste technieken, 
gemotiveerde medewerkers en 
persoonlijke aandacht 
overtreffen we verwachtingen.

Glasbewassing
Schone ramen en kozijnen
zijn belangrijk voor uw 
uitstraling. Glasbewassing is 
daarom onze specialiteit.

Vloeronderhoud
Een goed verzorgde vloer is
beeldbepalend en zorgt voor
veiligheid, dat weten wij als
geen ander.

Tapijtreiniging
Onze tapijt- en 
meubelreiniging
zorgt voor een hygiënisch 
werkklimaat en het
behoud van uw stoffering.

Calamiteitenservice
24/7 beschikbaarheid, zodat u
snel ‘gewoon’ weer verder kunt
na een calamiteit.

Bouwschoon
oplevering
Onze slagvaardigheid en
fl exibiliteit verzekeren u van
een tijdige, schone oplevering.

Dieptereiniging
Onze specialisten maken
keukens en sanitaire ruimten
brandschoon, óók daar waar u
het niet direct ziet.

Computerreiniging
Regelmatig schoonmaken van
de apparatuur op de werkplek
geeft vuil en ziektekiemen
geen kans.

SCHOONMAAK-
DIENSTVERLENING

Wij bieden u een compleet pakket diensten waarmee wij u volledig ontzorgen. Uw situatie is 
steeds het uitgangspunt. Samen zorgen we voor de juiste afstemming van activiteiten.

Altijd beschikbaar, fl exibel en een trouwe partner 
voor schoonmaak en facilitaire zaken

- FC Utrecht“ ”



Undermanagement
We verhogen de fl exibiliteit van 
uw organisatie door effectieve 
begeleiding en instructie van 
uw medewerkers.

Sanitaire artikelen
Met schone, frisse en goed
geoutilleerde toiletruimtes
maakt u altijd een goede
indruk.

Tuinonderhoud
Onze vakkundige hoveniers
zorgen voor een uitnodigende
uitstraling van uw organisatie.

Huismeester
Een goede huismeester
neemt u de zorg voor
schoonmaak, onderhoud
en beheer uit handen.

FACILITAIRE 
ONDERSTEUNING

Om u nog beter te ontzorgen bieden we ook specialistische facilitaire diensten. U heeft één contact-
persoon. Ook toelevering en voorraadbeheer van sanitaire artikelen nemen we u uit handen.

Afvoer papier
Wij voeren papier dat u niet 
langer nodig hebt duurzaam 
en veilig af.

Afvoer afval
We ontzorgen u volledig op 
het gebied van duurzame en 
economische afvalverwerking.

Gladheidsbestrijding
Met effectieve gladheids-
bestrijding zorgt u voor 
veiligheid, ook in de directe 
omgeving van uw bedrijf.

WIJ STAAN 
VOOR U KLAAR!3.

Meer weten? 
T 0346 - 21 30 01 
E info@vanalemschoonmaak.nl 

WIJ STAAN 
VOOR U KLAAR!
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