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Schoonmaakbedrijf MK Diensteverlening is in 1999 opgericht en begonnen als eenmanszaak
en tot op heden een echt familiebedrijf. Dat houdt voor u de lijnen kort en zorgt ervoor dat er
snel bijgestuurd kan worden. Met vakkundige en betrouwbare medewerkers vormen wij een
fijn team die voor een frisse werkplek en schone woonomgeving garant staan.
Als werkgever hechten wij er veel waarde
aan dat onze medewerkers opgeleid en
geïnstrueerd de weg op gaan.
Door adequaat te monitoren worden
schoonmaakprojecten in goede banen geleid.
Door opleiding en ervaring bestaat er een
hoog besef van een secure werkwijze en de
risico’s op de werkvloer.
Om de motivatie op goed niveau te houden
zorgen opleiding en gerichte trainingen
ervoor dat wij up-to-date blijven met nieuwe
technieken en ontwikkelingen.

Logboeksystemen en ordelijk werkmateriaal,
trainingen per werkproject, MVO gedrag
borgen dat ook u kan gaan behoren tot een
meer dan tevreden klant.
Ervaring leert dat elk bedrijf geen statisch
geheel is maar vooral bestaat uit de
beheersing van een dynamisch werkproces
met een gezamenlijk doel voor ogen.
De kernwaarden die wij hoog willen houden
zijn, integriteit en op een eerlijke en
rechtvaardige wijze te staan voor ons bedrijf.
Onze klanten hebben dit ervaren en nieuwe
klanten gaan dit ervaren.
MK Dienstverlening, een vooruitgang!

Blinkend schone ramen, van tijd tot tijd is het echt nodig. Om telkens tot het gewenste
resultaat te komen is een deugdelijk plan van aanpak nodig. Het uitvoeren van specialistische
projecten vraagt om vakkundigheid en ervaring.
MK Dienstverlening beheerst voor elk project
een passende glazenwassersmethode. Voor
de uitvoering van de glasbewassing speelt
de bereikbaarheid van elke werkplek een
voorname rol. Met onze eigen hoogwerkers
bereiken wij veel van de gewenste
werkplekken. Ook bestaat er een brede

ervaring om elk type hoogwerker goed en
veilig te bedienen. Of het nu gaat om inzet van
eigen hoogwerkers of met extra ingehuurde
hoogwerkers, een osmose wassysteem,
steigers of ladderwerk, wij verzorgen dat uw
ramen keer op keer weer blinken.

KWALITEIT IN DE GLASBEWASSING
Een raam met de handwisser wassen geeft
natuurlijk het mooiste resultaat. Het is een
secure werkwijze en maakt het grondig
reinigen van de kozijnen mogelijk. Deze
traditionele glasbewassing geeft een goed
zicht op elk detail en maakt een secure
werkwijze mogelijk.
Met de ontwikkeling van het osmose
wassysteem zijn voor specifieke projecten
snelle wasmethodes mogelijk geworden.
Ondanks dat het minder overzicht biedt op de
werkplek, geeft de osmose wasmethode de
mogelijkheid om meer oppervlakte te kunnen
schoonmaken en een acceptabele kwaliteit te
leveren.
Voor de juiste keuze van werkmethode
adviseren wij u graag.
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Verenigingen van eigenaren
Kantoorgebouwen
Scholen
Bedrijfsgebouwen
Vakdiploma Glazenwasser (SVS)
Gediplomeerde basisveiligheid (VCA)
Up-to- date kennis en vaardigheden
Project gerichte trainingen

SECURE WERKWIJZE
Een hoogwerker goed neerzetten, een ladder
goed neerzetten, een steiger plaatsen,
een goed gekozen plan van aanpak, het
zijn handelingen die met een goed inzicht
verricht moeten worden om de werkplek
veilig te bereiken en schadevrij te kunnen
werken. Om keer op keer de glasbewassing
succesvol af te ronden is het noodzakelijk
om een secure werkwijze te volgen.

KWALITEIT IN VEILIGHEID EN
WERKMATERIAAL
Een hoogwerker, ladder, steiger, osmose
wassysteem, of een veiligheidsharnas, door
kennis en ervaring zijn wij op de hoogte van
de meest geschikte fabrikanten die voor
elk project de meest passende oplossing
is. Door te blijven investeren in de beste
middelen is de kwaliteit van dienstverlening
op hoog niveau.

INFOMEER VRIJBLIJVEND NAAR DE KOSTEN
EN MOGELIJKHEDEN.

