
Een frisse start 
dankzij RR Schoonmaak

Al meer dan 15 jaar specialist in schoonmaakservice en 

glazenwasserij. Wij leveren professionele schoonmaak-

diensten tegen aantrekkelijke prijzen. 



Een opgeruimde werkplek
Vaak besef je niet hoeveel invloed je omgeving heeft. Hoeveel  
fijner het is om je werkdag te beginnen in een schoon, fris 
ruikend en opgeruimd kantoor. 

Onze diensten
•	 dagelijks	of	periodiek	schoonmaakonderhoud	voor	kantoren,	scholen	en	instellingen

•	 schoonmaakonderhoud	specifiek	gericht	op	zorginstellingen	

•	 glazenwasserij

•	 gevelreiniging

•	 vloeronderhoud

•	 plafondreiniging

•	 reiniging	van	gordijnen,	vitrages,	lamellen,	luxaflex

•	 schoonmaakadvies	bij	nieuwbouw

•	 eenmalige	reiniging	van	verbouwde	of	nieuw	opgeleverde	gebouwen

•	 24-uursservice	bij	calamiteiten

U kunt ons altijd bellen voor een vrijblijvende prijsopgave: (030) 601 30 82

Wíj beseffen dat wél. Daarom zorgen wij er graag voor dat u en uw medewerkers elke dag 
een frisse start kunnen maken.

RR Schoonmaak is klein genoeg om u persoonlijke aandacht en service te geven en groot 
genoeg om op een professionele manier aan uw wensen te voldoen. Wij zorgen goed voor 
onze medewerkers, zodat zij goed voor u zorgen. 

RR Schoonmaak is aangesloten bij de VSR en De OSB.   



‘Wij waren blij verrast toen we na de vakantie terug op school kwamen en alles er spic 

en span bij stond. Goede afstemming is voor mij van groot belang: voor de vakantie heb-

ben we met RR Schoonmaak onze verwachtingen besproken en die hebben ze helemaal 

waargemaakt.’ - Ab Kools, interim-directeur van basisschool Lucas Galecop in Nieuwegein

Onze klanten
Wij werken voor bedrijven, winkels, scholen, zorginstellingen en sportaccommodaties in heel 
Nederland. Maar een groot deel van onze klanten bevindt zich in de regio Utrecht. Wij inves-
teren in duurzame, constructieve relaties met onze opdrachtgevers.

Onze sterke kanten
•	 Wij	werken	met	moderne	apparatuur	en	milieubewuste	producten.

•	 Wij	streven	naar	een	hoog	kwaliteitsniveau	en	zijn	daarop	aanspreekbaar.

•	 U	krijgt	een	vaste	aanspreekpersoon	voor	de	schoonmaak	van	uw	pand.

•	 Wij	leveren	op	maat,	denken	met	u	mee	en	staan	voor	u	klaar.

•	 Betrouwbaarheid	in	afspraken	en	openheid	zijn	voor	ons	belangrijke	waarden.

•	 	Wij	geven	ook	helderheid	 in	de	afspraken.	Op	elke	locatie	werken	we	met	een	roo-
ster	waarop	de	afspraken	staan	over	hoe	en	hoe	vaak	we	de	afzonderlijke	elementen	
schoonmaken.	

•	 	Snelle	 communicatie:	 er	 is	 een	 logboek	 waarin	 we	 alle	 opmerkingen	 en	 bijzonder-
heden	over	de	schoonmaak	noteren.	Bent	u	ergens	niet	tevreden	over?	Schrijf	het	in	
het	logboek.	Onze	medewerkers	lossen	het	direct	naar	uw	tevredenheid	op.	

•	 	Wij	hanteren	aantrekkelijke	prijzen.	Vergelijk	ons	gerust	met	andere	aanbieders	en	u	
zult	verrast	zijn.	



Contactadres
RR Schoonmaak Nieuwegein 

Felix Timmermanshove 26

3437 BS  Nieuwegein 

Mailadres

info@rrschoonmaaknieuwegein.nl 

Telefoonnummers

T.  (030) 601 30 82 

F.  (030) 601 30 81 

M.  06 51 608 934 

‘De directeur van RR Schoonmaak is heel betrokken. Als er iets is, komt hij meteen zelf 

naar school en regelt hij alles. Zo hadden we een keer een overstroming in het weekend: 

vijf centimeter water in de hele school. We belden hem en maandagochtend om half 

negen konden de lessen gewoon weer beginnen.’  - Dita Verhoek, coördinator schoonmaak, 

CBS Ichthus in Zeist


