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Met Schoonmaakbedrijf Perfekt kiest u voor kwaliteit 
en een persoonlijke service. Daarmee zijn wij al 
bijna 50 jaar een begrip. Wij verzorgen regulier en 
specialistisch schoonmaakonderhoud. Wij investeren 
en innoveren continu in aanschaf en onderhoud van 
professioneel schoonmaakmaterieel. Voor ons is elk 
project maatwerk: we brengen uw wensen in kaart 
om tot een perfect schoon eindresultaat te komen.

GOEDE WERKSFEER 
Schoonmaakbedrijf Perfekt is een schoonmaakbedrijf 
met meer dan 225 ervaren en betrokken werknemers. 
Binnen onze organisatie hechten wij veel waarde aan 
transparantie en persoonlijk contact. Dat resulteert 
in een fijne werksfeer en saamhorigheid binnen 
ons team. Onze klanten staan centraal. U bent 
altijd verzekerd van persoonlijke aandacht en veel 
flexibiliteit van onze kant. Samen komen we tot de 
best passende oplossing en dat ziet u terug in onze 
schoonmaakresultaten.

SOCIAAL BETROKKEN
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij als 
bedrijf een bijdrage leveren aan de samenleving. 
Schoonmaakbedrijf Perfekt is een erkend leerbedrijf. 
Wij leiden onze medewerkers intern op en wij 
bieden stageplekken aan. Daarnaast faciliteren 
wij werkplekken voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hiervoor werken wij samen met 
sociale werkplaats Midzuid in Oosterhout. Onze 
bedrijfskleding wordt industrieel gerecycled en is 
volledig circulair. 

CERTIFICERING 
Schoonmaakbedrijf Perfekt is NEN 4400-1-, 
ISO-, en VCA**-gecertificeerd en wij zijn lid van 
brancheorganisatie OSB. Ons materieel en onze 
schoonmaakmiddelen voldoen aan alle wettelijke 
voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu. 
Wij voldoen eveneens aan de KWH-eisen van 
woningbouwcoöperaties.

Als het perfect 
schoon moet zijn 



3‘U bent altijd verzekerd van 
persoonlijke aandacht om zo 
samen tot het beste resultaat 
te komen’

Sjoerd en Maud Voermans, directie
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Schoonmaakbedrijf Perfekt verzorgt regulier 
schoonmaakonderhoud voor uiteenlopende bedrijven 
en instellingen. U kunt uw pand laten reinigen volgens 
onze traditionele schoonmaakaanpak of op basis van 
een prestatie.
Een schoon pand is noodzakelijk voor de algehele 
hygiëne maar zorgt bovendien voor een prettige 
werkomgeving en ondersteunt de uitstraling van uw 
organisatie. 

SCHOONMAAK 
Dagelijks maken onze betrokken en professionele 
medewerkers het verschil. Kantoren, grote 
keukens, fabrieken, (para-)medische praktijken en 
productiebedrijven; zij draaien daar hun hand niet 
voor om.
Wij leveren altijd maatwerk en stemmen af op uw 
wensen. Wij stellen hoge eisen aan het resultaat.

GLASBEWASSING
Glasbewassing draagt bij aan de uitstraling van 
uw pand. Bovendien houdt u met een gedegen 
glasbewassing uw kozijnen en gevelplaten in goede 
staat. Schoonmaakbedrijf Perfekt reinigt zowel de 
binnen- als de buitenbeglazing.

Wij verzorgen glasbewassing met:
• Eigen hoogwerkers (tot 32 meter hoogte)
• Telescoopbewassing met gefilterd osmosewater

Schoonmaakonderhoud 
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Janssen Accountants en Adviseurs   ·   Bolkensteeg 17 Dongen   ·   Tel. 0162-315374   ·   www.janssenaccountants.nl

Is alles netjes schoon...
Liggen er nog overal kansen.
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Verstoppingen en defecten aan de riolering komen 
nooit gelegen. Onze professionele medewerkers 
staan daarom 24 uur per dag voor u klaar om uw 
rioolproblemen en andere calamiteiten (zoals ravage 
na inbraak en wateroverlast) snel en vakkundig te 
verhelpen. Wij maken hierbij gebruik van moderne 
apparatuur en wij proberen de overlast tot een 
minimum te beperken. Tot de afnemers van onze 
riool-/calamiteitenservice behoren particulieren, 
woningbouwcoöperaties, gemeenten en (industriële) 
bedrijven.

ONZE RIOOLWERKZAAMHEDEN
• Riolering ontstoppen: wij ontstoppen alle 

soorten rioleringen met behulp van ingebouwde 
hogedruk-units en veermachines.

• Leegmaken: met een zuigunit legen wij kolken, 
putten, kelders en kruipruimtes.

• Rioolinspecties: wij verzorgen inspecties 
met rioolcamera’s voor afvoerbuizen met een 
diameter vanaf 12 millimeter. Onze monteur geeft 
een mondelinge toelichting tijdens de video-
opname en na afloop ontvangt u een schriftelijke 
rapportage en eventuele digitale opnamen van de 
rioolinspectie.

• Rookdetectie: wij maken gebruik van 
rookdetectie om kleine lekkages in de riolering 
te vinden die stankoverlast en ongedierte 
veroorzaken. 

• Rioolreparaties en -vervanging: in overleg 
met de klant repareren wij vrijwel elke defecte 
riolering.

PREVENTIEVE RIOOLREINIGING
U kunt verstoppingen en lekkages voorkomen 
door rioolleidingen, straatkolken en (pomp)putten 
preventief te reinigen. Wij adviseren u graag over de 
mogelijkheden van onze preventieve rioolreiniging.

CALAMITEITENSERVICE
Bij calamiteiten staat Schoonmaakbedrijf Perfekt 
24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons dag en nacht 
inschakelen bij wateroverlast, brandschade, het  
verwijderen van oliesporen op het wegdek, ravage 
na een inbraak en graffiti die dezelfde dag verwijderd 
dient te worden. In geval van deze en andere 
calamiteiten zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 
0162-462551.

Riool-/calamiteitenservice  
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Specialist in toiletgroep hygiëne 
en schoon-/droogloopmatten

Ontdek en volg ons op
www.bluekenstruckenbus.nl

Bluekens Truck en Bus 
geeft ruimte om te ondernemen!
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Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk 
om ventilatiekanalen en luchtbehandelingskasten 
regelmatig te reinigen. Een opeenhoping 
van stof, schimmels en bacteriën kan leiden 
tot gezondheidsklachten, vochtplekken, 
schimmelvorming en nare luchtjes. Met regelmatig 
onderhoud van het ventilatiesysteem voorkomt u 
bovendien capaciteitsverlies. 

WANNEER DE VENTILATIE REINIGEN?
• Als de laatste reiniging meer dan vier jaar 

geleden is
• Bij een hoge luchtvochtigheid in huis
• Als u last heeft van schimmel in de badkamer 

of keuken
• Bij allergie, hoesten, branderige ogen of een 

droge keel

PERFEKT VENTILATIEREINIGING 
Schoonmaakbedrijf Perfekt reinigt zowel 
mechanische ventilatiesystemen als warmte-
terugwin-installaties. Voor de interne reiniging 
van ventilatiekanalen van 75 tot 500 millimeter 
maken wij gebruik van onderdruk en moderne 
borsteltechnieken. Camera-inspectie van de 
ventilatieleidingen behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.

DESINFECTIE 
Na een grondige reiniging van de ventilatiekanalen en 
de luchtbehandelingskasten kunnen wij deze met een 
speciale nevelapparatuur desinfecteren. Dit om alle 
achtergebleven bacteriën en schimmels te doden.

Ventilatiereiniging   
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Schoonmaakbedrijf Perfekt verzorgt de schoonmaak 
van huurwoningen voor woningbouwverenigingen, 
investeringsbedrijven en andere verhuurders in 
de regio. U kunt onder meer bij ons terecht voor 
de reiniging van gemeenschappelijke ruimtes, 
trapportalen, glasbewassing, het reinigen van 
ventilatiekanalen en een uitgebreide rioolservice.

Woningbouwverenigingen, 
vastgoed b.v.’s en Vve’s   

WONINGONTRUIMING 
Voor woningbouwverenigingen verzorgen wij de 
mutatieschoonmaak om de woning klaar te maken 
voor de nieuwe bewoner. Daarnaast hebben wij veel 
ervaring met de reiniging van vervuilde woningen 
en ontruimingen waarbij de gehele inboedel wordt 
afgevoerd. Naast de schoonmaakwerkzaamheden 
verzorgen wij desgewenst de plaatsing van een 
container en de afvoer van de inboedel.

BOUWSERVICE 
Schoonmaakbedrijf Perfekt  heeft veel ervaring in de 
bouwsector. Wij staan voor u klaar als het gaat om: 
• bouwopruimingen 
• opleverschoonmaak 
• gevelreiniging 
• gevelrenovatie
• schoonmaken van bouwketen

VASTGOED
Wij kunnen u volledig ontzorgen bij het beheer van 
uw vastgoed. Denk hierbij aan:
• schoonmaak en onderhoud van algemene ruimtes
• dakgoten
• glasbewassing
• riool- en calamiteitenservice
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SCHOONDIRECT
Wij zijn een groothandel in 

schoonmaakartikelen/materialen/middelen 
op allerlei gebied. Wij denken ook aan het milieu 
en aan circulair ondernemen. 

Heeft u interesse wij helpen u de cirkel rond te maken. www.schoondirect.nl

Schoonmaakbedrijf Perfekt is uw erkende 
specialist in gevelreiniging en gevelonderhoud. 
Wij reinigen de buitengevels en daken van nieuw 
afgeleverde gebouwen, maar ook van bestaande en 
monumentale panden. Een schone gevel zorgt voor 
een nette uitstraling van uw woning of bedrijfspand. 
Met regelmatig gevelonderhoud kunt u grootschalige 
renovaties uitstellen.

REINIGINGSTECHNIEKEN 
Afhankelijk van het soort vervuiling en het type gevel 
maken wij de buitenwand schoon door middel van 
stoomcleaning, chemisch reinigen of vochtstralen. 
Wij ontdoen de gevel van onder meer organische 
vervuiling, cementsluier, salpeteruitslag, graffiti en 
gevelverf. Waar mogelijk gebruiken wij biologisch 
afbreekbare reinigingsmiddelen.

GEVEL HERSTELLEN EN IMPREGNEREN 
Ook voor gevelherstel kunt u bij ons terecht. Onze 
specialisten hakken het bestaande voegwerk uit 
en brengen de nieuwe voegen aan. Ook verzorgen 
wij scheurherstel. Wij raden aan om gevel door ons 
te laten impregneren. Hiermee beschermt u de 
buitenwand tegen vocht en vervuiling. Desgewenst 
brengen wij een anti-graffiticoating aan. 

Meer informatie over onze gevelservice vindt u 
op Gevelprotect.nl.

Gevel- en dakreiniging    
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Bij Schoonmaakbedrijf Perfekt hebben wij 
jarenlange ervaring met reiniging door middel 
van droogijsstralen. Het droogijs wordt in een 
luchtstroom vermengd en onder hoge druk op het te 
reinigen object geblazen. In tegenstelling tot andere 
vaste stoffen gaat droogijs (koolzuurgas) rechtstreeks 
over van een vaste naar een gasvormige toestand, 
zonder vloeibaar te worden. Droogijsstralen is een 
droge straaltechniek waarbij geen residu achterblijft.

TOEPASSINGEN DROOGIJSSTRALEN
 
Schoonmaakbedrijf Perfekt maakt onder 
meer gebruik van droogijsstralen voor de 
onderstaande doeleinden:
• Motorblokken en motoronderdelen van auto’s en 

oldtimers reinigen
• Belettering en autostickers verwijderen
• Verwijdering van Tectyl
• Antifouling van boten verwijderen
• Reiniging van machines, onderdelen en inpandige 

objecten voor de (voeding)industrie
 
Voordelen van droogijsstralen:
• Reinigen zonder beschadiging van de ondergrond 

of onderdelen
• Reinigen zonder residu, water of afval
• Zeer efficiënt en milieuvriendelijk

Droogijsstralen    

Jules Verneweg 100  5015 BM  TILBURG  Tel. +31 13 4555915  Fax +31 13 4551091  www.kluytmansservice.nl

 KLUYTMANS MACHINES TILBURG 
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Haveka Bouwprodukten B.V.

Pascalstraat 6-12
7701 SE DEDEMSVAART

+31 (0) 6 10587776

E-mail:  info@haveka.com   
Website: www.haveka.com

Kalshoven 18
4825 AM Breda 
T 076 5418049 
F 076 5417335 
info@jholleman.net
www.jhollemann.net 

In al onze schoonmaakwerkzaamheden leveren wij 
precisie en kwaliteit. Schoonmaakbedrijf Perfekt biedt 
een 100 procent tevredenheidsgarantie. Voor elke 
klant hebben wij de perfecte schoonmaakoplossing.

“Vandaag door een medewerker van 
Perfekt snel van ons rioolprobleem verlost 
Een snelle en goede service”

Klant 

“Schoonmaakbedrijf Perfekt is een 
werkgever waar je met plezier werkt 
samen met collega’s om klanten tevreden 
te krijgen en te houden”

Medewerker 

“Perfekt maakt voor ons verschillende vestigingen schoon.  
Het is fijn om op een schone en geordende werkplek te kunnen werken. 
De schoonmaakmedewerkers zijn altijd erg vriendelijk en werken 
nauwkeurig. De communicatie onderling is erg goed.  
De korte en directe lijntjes maken onze samenwerking erg prettig.”

Klant 

Tevreden klanten    



Schoonmaakbedrijf Perfekt BV
Elschot 6 Tel. 0162-454530 info@schoonmaakbedrijfperfekt.nl
4905 AZ  Oosterhout  www.schoonmaakbedrijfperfekt.nlR
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