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Concurrerende prijsstelling

Een goed onderhouden bedrijfspand versterkt je
bedrijfsimago en is in feite je visitekaartje in het
kwadraat. Voor klanten die een bezoek aan een
bedrijf brengen, is de eerste indruk vaak bepalend.
Proper Diensten is al 25 jaar dé partner bij uitstek
voor professionele schoonmaak en onderhoud van je
bedrijfspand.
“Naast het verstevigen van je bedrijfsimago heeft
regelmatige schoonmaak en onderhoud van je pand
nog andere voordelen. Het verhoogt de vastgoedwaarde,
het bevordert de verhuurbaarheid en een schoon
en opgeruimd pand heeft ook een positieve invloed
op de werksfeer en motivatie. Medewerkers zijn
productiever in een frisse en verzorgde werkomgeving,
het geeft hen het gevoel dat ze worden gerespecteerd”,
benadrukt Bettie Jansen. Samen met haar man Henk
runnen ze Proper Diensten en geven ze leiding aan 25
medewerkers. Henk Jansen: “We zijn een persoonlijk
betrokken, klantvriendelijk en flexibel bedrijf. Heeft een
pandeigenaar morgen potentiële huurders voor een
bezichtiging, dan zijn we snel in te schakelen voor een
grondige schoonmaakbeurt. In de praktijk zie je dat
een goed ogend pand de verhuurbaarheid absoluut
verhoogt. We kunnen eventueel ook het buitenaanzicht
opfrissen: van glasbewassing, gevelreiniging tot en met
hogedrukspuitreiniging van de bestrating. Ook bij een
bouwoplevering worden we regelmatig ingeschakeld
voor een eenmalige grondige schoonmaakbeurt.”

Proper Diensten verzorgt alle reguliere schoonmaakdiensten en
is bovendien gespecialiseerd in de
behandeling van harde en zachte
vloeren. “We leveren daarnaast
sanitaire producten zoals luchtverfrissers en zeep-, toiletpapier- en
handoekdispensers met vullingen.
Via ons zusterbedrijf Aspena bieden
we een ruime keuze aan professionele reinigingsmiddelen, schoonmaakmachines, hulpmaterialen en
veiligheidsmiddelen die we tegen
uiterst concurrerende prijzen kunnen leveren.” De medewerkers van
Proper Diensten zijn gemiddeld
zo’n tien tot twaalf jaar in dienst en
kunnen dus bogen op flinke kennis en
praktijkervaring. Bettie Jansen: “Ook buiten de reguliere
werktijden zijn we zonder extra kosten flexibel inzetbaar
van 5.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds. Voor
bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijventerreinen kunnen we collectieve afspraken maken. Door efficiëntere
inzet van onze medewerkers zijn hier voor de klanten
interessante kostenbesparingen te behalen. Advisering
op het gebied van schoonmaak is ook een van onze
diensten. Bijvoorbeeld advies in de nieuwbouwfase over
de juiste keuze van vloeren met het oog op onderhoudsvriendelijkheid. Heeft een bedrijf een eigen schoonmaakmedewerker in dienst, dan kunnen we die inwerken en
adviseren bij het efficiënt inroosteren van schoonmaaktaken. Ook hier komt onze jarenlange praktijkervaring
goed van pas. We hebben klanten in de industrie en
dienstverlening, maar werken ook voor organisaties in de
gezondheidszorg. In deze sector worden extra hoge eisen
gesteld aan hygiëne en die kwaliteitseisen trekken we
ook door naar onze schoonmaakwerkzaamheden in ander sectoren. Professionele schoonmaak is echt vakmanschap, het komt aan op discipline, oog voor detail en passie voor je vak. Die combinatie is bij het team van Proper
Diensten ruimschoots aanwezig. Bij iedere nieuwe klant
bekijken we eerst ter plekke de situatie en inventariseren we de specifieke wensen. Daarna sturen we pas een
maatwerk offerte. Zomaar over de telefoon ongezien een
prijs roepen is niet onze stijl. Ook in het contact klanten
hebben we een grondige en nette aanpak!”
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