Medewerkers

Waarom Clear Senses

De medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren zijn allen gescreend (bewijs van goed
gedrag) en zijn zich terdege bewust van het
feit dat zij als gast bij u de werkzaamheden
uitvoeren en zullen zich houden aan uw huisregels.

• Het hanteren van werkprogamma’s op maat
voor onze klanten

U kunt ten allen tijde beroep op ons doen
wanneer u ons nodig heeft. Dat kan betekenen
voor de schoonmaakdiensten wanneer u
verhuist naar een andere woning of bij een
renovatie van uw huis .

• Het gebruik van een logboek voor registratie
en communicatie met onze klanten;

• Het gebruik van innovatieve werkmethodes,
het juiste werkmateriaal en milieu ontlastende
reinigingsmiddelen

• Het streng controleren van de uitgevoerde
werkzaamheden door onze rayonleiding;
• Regulier overleg met onze klanten om de
dienstverlening te evalueren en daar waar
nodig bij te sturen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de folder, de werkwijze van Clear Senses, werkzaamheden die niet
zijn aangegeven in de folder of andere vragen?
neemt u dan gerust contact op met Clear Senses.
Dit kunt u telefonisch doen of via de mail.

Tel: 0180 - 690 628
Mail: info@clearsenses.nl

De helpende hand

wij helpen u in en rondom het huis
en tuin met schoonmaken
en andere diensten

ACTIE!!

Bij de eerste schoonmaakbeurt
het 1e half uur voor € 12,inclusief schoonmaakspullen
BENT OP ZOEK NAAR EEN BAAN DIE BIJ U PAST?
BEZOEK OOK ONZE ANDERE WEBSITE :
WWW.FLEXSTAD.NL/VACATURES

Flexstad B.V.
T: 0180 - 69 97 14

Clear Senses
Waalhaven ZZ 2
3088 HH Rotterdam
T: 0180 - 690 628
F: 0180 - 690 390
www.clearsenses.nl
Like en volg ons op:

Clear Senses

@Clearsenses

Clear Senses je voelt, ziet, ruikt
& ervaart het verschil.

De huishoudelijke hulpen die bij ons in dienst zijn hebben ervaring met alle soorten werkzaamheden die in de
huishouding gedaan kunnen worden. De werkzaamheden
waarbij onze huishoudelijke hulpen u
kunnen helpen zijn:

Mensen hebben steeds minder tijd voor de
schoonmaak. Dit komt door een drukke baan,
kinderen, sport, hobby’s en afspraken met
vrienden en familie. Deze gezellige zaken zorgen ervoor dat er geen tijd overblijft voor het
huishouden. Wij nemen uw huishoudwerk uit
handen. Hierdoor is uw woning schoon en fris
en kunt u uw kostbare tijd anders besteden.
Clear Senses levert een compleet schoonmaak
- en onderhoudspakket op maat waarin activiteiten en frequentie naar eigen budget zijn
af te stemmen. Kwaliteit staat voorop maar
gaat niet ten koste van de prijs. Wij werken
uitsluitend met toegewijd en goed opgeleid
personeel en hanteren een open bedrijfscultuur, waar zowel onze klanten als onze
medewerkers zich prettig bij voelen. Voor
onze opdrachtgevers zullen wij alles in het
werk stellen om gemaakte afspraken na te
komen.

Werkzaamheden € 15,- per 30 min
Incl BTW en schoonmaak middelen, geen voorrij kosten.

HUIS

Werkzaamheden incl btw.

Het oplossen van uw schoonmaakondehoud is onze
zorg. Extra wensen/werkzaamheden buiten het
progamma om, kunnen snel worden vervuld.
Meedenken met de klant is 1 van de kwaliteiten
van Clear senses

TUIN


€

Tuin aanvegen



€

Snoeibeurt heggen en vormbomen



€

Vaste planten scheuren en verjongeren



€

Vijverschoonmaak



€

Schuur schoonmaak



€

Onkruid en alg verwijderen



€

Afvoeren van tuinafval en overige afval



€

Hoge druk reinigen



€

Opruimen



€

Aanrecht en gasfornuis schoonhouden



€

Afwas



€

Huisdier verzorgen



€

Toilet schoonmaken



€

Stofzuigen (bij huisdieren)



€

Behang verwijderen en nieuwe aanbrengen



€

Huisdieren en planten verzorgen



€

Schilderen



€

De was doen, ophangen en opvouwen



€

Stuken



€

Badkamer schoonmaken



€

Kitten



€

Afstoffen (met een stofdoek of nat afnemen)



€

Lekkages verhelpen



€

Stofzuigen



€

Riool ontstoppen



€

Keuken soppen



€

Kleine reparaties



€

Dweilen



€

Deurklinkers reparen/vervangen en bekleden



€

Strijken



€

Laminaat leggen



€

Bed verschonen

OVERIGE/DIVERSE DIENSTEN



€

Filter wasmachine en wasdroger schoonmaken



€

Spinnenraggen verwijderen



€

Koelkast schoonmaken



€

Honden uitlaatservice



€

Ramen lappen



€

Boodschappenservice



€

Deuren soppen



€

Auto reiniging



€

Afzuigkap schoonmaken en het filter afwassen



€

Bus reiniging



€

Oven en gasfornuis schoonmaken



€

Caravanreiniging



€

Parketvloeren in de was / onderhoudslak zetten



€

Koelkast reinigen



€

Stofnesten plafonds en muren verwijderen met ragel



€

Kleren wassen en drogen



€

Linnenkast opruimen en schoonmaken



€

Schuur opruimen



€

(Kleding) kasten leeghalen, opruimen en schoonmaken



€

Gevelreiniging



€

Vriezer ontdooien en schoonmaken



€

Afwassen/Vaatwas



€

Vitrages en gordijnen wassen



€

Daken schoonmaken



€

Lamellen of luxaflex schoonmaken



€

Gordijnophanging



€

Linoleumvloeren dweilen en in onderhoudsmiddel zetten



€

Gereedschap schoonmaken

BOUW/TECHNISCH (PRIJS NADER TE BESPREKEN)

