
Uw rechterhand  
bij schoonmaak

PERIODIEKE SCHOONMAAK & WERFOPKUIS

Heuvelstraat 255, 3390 Tielt-Winge

info@vedinet.be        T: 016 90 56 10

WIJ STREVEN NAAR GELUKKIGE KLANTEN

Waar blinken wij in uit?

"Een zorgeloze samenwerking  
voor een geslaagde oplevering."

 Totale ontzorging, wij luisteren naar wat voor u belangrijk is en werken  
een plan op maat voor u uit.

  Flexibilteit & snelle bijsturing, wij denken in oplossingen en alternatieven.

  Vedinet garandeert de planning en zorgt voor vervanging indien nodig.

  Wij scoren sterk in prijs-kwaliteit verhouding.

  Wij voeren zelf periodieke kwaliteitscontroles uit, zo bent u steeds zeker  
 van het beste resultaat.

  Bij ons heeft u één vaste contactpersoon voor al uw projecten.

www.vedinet.be

Wij komen graag langs om te tonen wat  
wij voor u kunnen betekenen. 

U ontvangt een offerte op maat en  
samen zetten wij de puntjes op de i.

Starten met
een schone lei?
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Propere gangen, kraaknette vergaderzalen,  
aangename toiletten en een nette parking. Kleine 
dingen die uw bezoekers, bewoners of medewerkers 
onmiddellijk een goed gevoel geven. Wij helpen u er 
graag bij. 
 
Ons team zorgt voor een efficiënte schoonmaak op 
het moment dat voor u het beste past en volgens  
de gewenste frequentie. We doorlopen op voorhand 
uw specifieke verwachtingen en zijn bij de opstart  
zelf aanwezig. Zo wordt elk project uniek en leveren 
we maatwerk.

Periodieke 
schoonmaak

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN WIJ BIEDEN OOK ANDERE DIENSTEN WIJ BIEDEN OOK ANDERE DIENSTEN

WAAR KAN U OP REKENEN?

Wij verzorgen de schoonmaak van kantoren, verkoop- en 
productieruimten, sanitair, trappenhallen, ... 

Stofvrij maken - schoonmaken - vloerreiniging -  
vloeronderhoud - ramenwas - reiniging van sanitaire ruimtes.

                

Opleverings-
schoonmaak
Wij verwijderen lijm-, plak-, 
cement- en verfresten en maken 
alle ruimtes en kasten stofvrij 
zodat het pand volledig  
gebruiksklaar is.

Glasbewassing
Dankzij onze jarenlange ervaring 
in glasreinigingstechnieken voeren 
we elke klus perfect uit.

Vastgoedbeheer
Wij verzorgen periodieke  
schoonmaak en onderhoud voor 
u als vastgoedbeheerder, zodat u 
alles goed geregeld hebt.

Periodieke  
werfopkuis
Zorg voor een veilige werkplek. 
Periodiek uitborstelen en afval 
verwijderen houdt de werf  
proper en verhoogt de efficiëntie.
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