A bright and healthy place
puts a smile on your face

GROEP
DURIEUX

VDP CLEANING
STELT ZICH VOOR
VDP Cleaning is het nieuwe dochterbedrijf
van Groep Durieux en zusterbedrijf
van Durieux dak- en gevelrenovatie. En
Homeprotec specialist vochtbestrijding en
kelderdichting.
Bij bouw- of renovatiewerken komt veel
vuil en stof vrij. Een grondige poetsbeurt
na de werken is dan ook meer dan welkom.
Groep Durieux wil zijn klanten de beste
service geven en biedt een professionele
schoonmaakdienst aan na de werken.
VDP Cleaning:
• Steekt graag de handen uit de mouwen,
• Houdt van wat het doet en is trots op
het resultaat,
• Voert alle wensen flexibel uit in een
soepele planning,
• Volgt alles nauwgezet op en maakt elke
opdracht waar met oog voor detail,
• Is gepassioneerd door efficiënt en
zorgvuldig schoonmaakwerk.
Op VDP Cleaning kan je rekenen. Altijd.
Overal in Oost- en West-Vlaanderen.
Benieuwd naar wat VDP Cleaning voor jou
kan betekenen?
Maak nu een afspraak en we komen langs
voor een kennismakingsgesprek.
Bel ons: 09 278 09 59
Mail ons: info@vdpcleaning.be
www.vdpcleaning.be
Tot binnenkort!
Vanessa Vanderplas

V. Vanderplas
www.vdpcleaning.be

SCHOONMAAKAANBOD VOOR AANNEMERS
VDP Cleaning biedt een ideale schone start na een nieuwbouw en renovatie.
Nieuwbouw en renovatie brengen vuil en stof met zich mee. Vaak worden panden na
de werken bezemschoon opgeleverd. Maar dat maakt ze nog niet geschikt om in te
wonen. Een secure schoonmaak is nodig om alle ruimtes smetteloos zuiver te krijgen.
• Zoek je een schoonmaakbedrijf voor de eerste opkuis van jouw nieuwbouw en
renovatie?
• Trek je na de bouwwerken graag in een zorgvuldig schoongemaakte woning in?
VDP Cleaning zorgt voor die belangrijkste eerste grondige reiniging. Jij stapt tevreden
binnen in een onberispelijk fris en kraaknet huis.
VDP Cleaning:
• Desinfecteert de sanitaire installaties zoals badkamer en toiletten.
• Verwijdert de cementsluier op de vloeren, de verf en stickers op glas en raamwerk.
• Zorgt voor een doorgedreven poetsbeurt van vloer, trappen, keuken, muren,
plafonds, …

SCHOONMAAKAANBOD VOOR IMMO
VDP Cleaning maakt de verontreinigde panden in je portefeuille in een mum van tijd
grondig zuiver. De potentiële huurders of kopers komen binnen in een fris en vlekkeloos
proper huis. Gegarandeerd, je woning is al voor de helft verkocht of verhuurd.
VDP Cleaning:
• Doet je woning blinken als nieuw, verzorgde uitstraling gewaarborgd.
• Heeft oog voor detail en maakt plinten, stopcontacten, deuromlijstingen t.e.m.
de brievenbus hygiënisch schoon.
• Reinigt en desinfecteert uw woning grondig met milieuvriendelijke en
duurzame producten van de beste kwaliteit.

www.vdpcleaning.be

SCHOONMAAKAANBOD VOOR KANTOREN
VDP Cleaning zorgt voor werkplezier in kraaknette
kantoren.
• Een betere kantoorhygiëne leidt tot
minder ziekteverzuim.
• Schone en verzorgde kantoren zijn
het visitekaartje van je onderneming.
• Plezierig werken op kantoor, het kan!
Niets werkt zo fijn als een nette werkplek.
Je merkt het. Het is te belangrijk om de schoonmaak van
je kantoren over te laten aan amateurs. Je klopt beter aan
bij een professional.
VDP Cleaning:
• Biedt de allerbeste service in het dagelijks
of periodiek schoonmaken van:
o burelen, tapijten en vasttapijt
o ramen, vensters en vloeren
(tegels, natuursteen, marmer, linoleum, pvc, ...)
o kantoormachines en randapparatuur,
telefoons, computers, printers, scanners, ...
• Voert elke opdracht even zorgvuldig uit
en streeft een onberispelijke netheid na.
• Werkt efficiënt met ultramoderne
hulpmiddelen en ecologische kwaliteitsproducten.
• Gelooft in de positieve effecten van bloemen en
planten op de werkvloer. Ze werken stressverlagend
en prestatieverhogend. Met veel enthousiasme
zorgen we wekelijks voor een nieuw boeketje
bloemen. Daarnaast houden we de groene toets in
je bedrijf steeds fris en kleurig.

SCHOONMAAKAANBOD VOOR SYNDICUS
VAN APPARTEMENTSBLOKKEN
VDP Cleaning biedt zoveel meer dan propere
gemeenschappelijke ruimtes.
Wie een appartement bewoont, kijkt verder dan
alleen maar zijn eigen voordeur. Logisch, want ook
de ingang, trappen, liften, hallen en kelders bepalen
het woonplezier.
• Stel je het belang van de huurders en
eigenaars voorop?
• Waardeer je propere gemeenschappelijke
ruimtes én een extra wakend oog?
VDP Cleaning biedt het allebei. We weten aan
aan welke vereisten gemeenschappelijke ruimtes
moeten voldoen om proper te zijn én te stralen. En
bovendien houden we alles haarfijn in het oog.
VDP Cleaning:
• Maakt de gemeenschappelijke ruimtes onberispelijk schoon.
• Monitort de omgeving en signaleert of iets aan vervanging toe is.
• Biedt constante poetskwaliteit in een aangename en flexibele samenwerking.
• Behaalt optimaal resultaat met professionele, ecologische schoonmaakproducten.
• Zorgt voor de begin en/of eindschoonmaak bij het verlaten of betrekken
van het appartement.

Periodieke
schoonmaak voor
syndici, immo, ...

Passie voor efficiënt
en zorgvuldig
schoonmaakwerk

Ultramoderne
hulpmiddelen

Ecologische
kwaliteitsproducten

Flexibele
planning

Nauwgezette
opvolging

VDP Cleaning is actief in Oost- en West-Vlaanderen
 Meer info:
Groendreef 225, 9000 Gent
09 278 09 59
www.vdpcleaning.be | info@vdpcleaning.be

