Schoon!
Van periodiek schoonmaakonderhoud tot specialistische reiniging

Een schone ruimte is in vrijwel ieder bedrijf een must. Als het schoonmaakwerk
wordt gedaan door professionele schoonmakers kunt u ervan op aan dat het
goed gebeurt. En wie wil dat nu niet!
De afdeling Schoon van Promen verzorgt met meer dan 100 medewerkers
periodiek schoonmaakonderhoud van diverse gebouwen en instellingen.
Ook voor eenmalige specialistische werkzaamheden, zoals reiniging van tapijt
en lamellen, kunt u een beroep op ons doen. Promen-medewerkers kunnen
op detacheringbasis worden ingezet. Zo kunt u als werkgever flexibel inspelen
op de ontwikkelingen in de markt.
Promen is ISO-gecertificeerd: uw waarborg voor onze kwaliteit!

De schoonmaakmedewerkers van Promen komt u overal tegen. Wij verzorgen niet
alleen reguliere schoonmaak van gebouwen, fabrieksruimten en showrooms, maar
ook trappenhuizen, scholen en instellingen worden door ons schoon gehouden.
Naast de reguliere schoonmaak kunt u onze medewerkers inhuren voor eenmalige,
meer specialistische schoonmaakwerkzaamheden. Meer bijzonderheden vindt u in
de kolom hiernaast.
Bij Promen is de klant koning, dus ook voor overige servicediensten bent u bij ons
aan het goede adres. Denk bijvoorbeeld aan de verzorging en levering van zeep en
handdoekautomaten, levering van sanitaire producten en de verzorging van damesverbandcontainers.

Wat kan Promen voor u doen:
• Tapijtreiniging
• Lamellen- en jaloezieënreiniging
• Opleveringsschoonmaak /
Bouwschoonmaak
• Schoonmaak na woningontruiming
• Glasbewassing
• Dagelijkse periodieke schoonmaak

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Promen is ISO-gecertificeerd.
Om de kwaliteit verder te waarborgen zorgt Promen voor:
• Vakgeschoold personeel
• Controle en toetsing van geleverde diensten
• Maandelijkse kwaliteitsrapportage.

De afdeling Schoon hecht veel waarde aan goede communicatie. Hieronder verstaan
wij een gestructureerd planmatig overleg tussen u als opdrachtgever enerzijds en
Promen anderzijds. Verder hanteren wij korte communicatielijnen, zodat de communicatie tussen leidinggevende en uitvoerende effectief plaatsvindt. Het zogenaamde
logboek bevat bovendien de dagelijkse stand van zaken. Wij houden u namelijk graag
op de hoogte.
Wanneer u interesse heeft in onze schoonmaakdiensten, neem dan vrijblijvend
contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Correspondentieadres
Promen, Postbus 247,
2800 AE Gouda

Telefoon: 088-9898000
Website: www.promen.nl
E-mail: info@promen.nl

Bezoekadres
Locatie Gouda
Zuider IJsseldijk 46
2808 PB Gouda

Bezoekadres
Locatie Marconistraat
Marconistraat 4
2809 PD Gouda

Bezoekadres
Locatie Capelle a/d IJssel
Mient 3-7
2903 LC Capelle a/d IJssel

Bezoekadres
Locatie Test en Diagnose
Marconistraat 2
2809 PD Gouda

