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INTRODUCTIE 
 

De staat van uw gebouw zou de kwaliteit en het professionalisme van uw bedrijf moeten weergeven, en dit 

tot in het kleinste detail.  

Met APS, zult u een groot verschil opmerken in het uiterlijk aspect van uw gebouw. Vanaf het eerste dag, zult 

u het gepersonaliseerd onderhoudsniveau van uw gebouw waarderen 

Onze aandacht voor detail, continu onderzoek en het ontwikkeling van schoonmaak technieken, in 

combinatie met ons vermogen om de beste low-cost producten aan te bieden, stelt ons in staat om effectief 

en operationeel zijn. 

Ongeacht de aard van de dienst, kunt u er zeker van zijn dat we toegewijd zijn aan uw tevredenheid. 

Onafhankelijk van uw omstandigheden, is APS toegewijd om u de beste diensten aan te bieden om aan al uw 

verwachtingen te voldoen.  

Kleine en grote gebouwen, industriële complexen, medische voorzieningen, scholen, fabrieken behoren tot 

de vele klanten die we bedienen. Onze tevreden klanten zijn het bewijs van ons professionalisme, en net als 

hun, kunt u op ons rekenen om al uw verwachtingen te voldoen. 

 

OVERZICHT VAN ONZE DIENSTEN 
 

Onze diensten zijn niet alleen scherp geprijsd, maar ons bedrijf investeert in de nieuwste schoonmaak 

technologieën om u de meest effectieve reiniging resultaten en de meest uitgebreide schoonmaak te 

brengen. 

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie verschillende hoofdgebieden:  
1. CLASSIC CLEANING SERVICE 

2. MULTI-SERVICES 
3. DIENSTENCHEQUES 

 

APS BIED U EEN KEUR VAN DIENSTEN AAN INCLUSIEF: 
 

  



 

 

  

CLASSIC CLEANING 
SERVICE 

ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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1. SCHOONMAAK & ONDERHOUD 
 

ONZE WAARBORG  
Dagelijks schone en aangename lokalen. 

 

Vertrouw ons het onderhoud en de 
ganse schoonmaak van uw lokalen toe. 
Zo geniet U van nette ruimten met een 
door U welbepaald budget! 
 

Met , alles is in de prijs 
begrepen: 
 

 het opgeleide personeel 
 de verzekeringen 
 de sociale lasten 
 de verplaatsingen 
 het materiaal 
 de producten 
 de controles van onze 

inspecteurs 
 

Alleen uw verbruik van zeep, papieren 
handdoekjes, wc-papier…, volgens uw 
voorkeur, zullen als meerprijs 
gefactureerd worden. 
 
 

U kan op onze medewerkers rekenen voor het onderhoud van uw leef- en werkruimte! 
 

VORMING 
 

 organiseert, gans het jaar door, vorming sessies en praktische uitvoeringen om het 
niveau en de motivatie van het personeel te verhogen. 
 

VORMGEVING & CONTROLE 
 

Onze inspecteurs waken over de goede organisatie van de prestaties. Tevens houden zij een 
tussentijdse kwaliteitscontrole volgens uw lastenboek en uw wensen. Dit om een constante in de 
kwaliteit van onze diensten te verzekeren. 
 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION  
 
 

 

 onderhoud van burelen 
 onderhoud van publieke plaatsen 
 onderhoud van schoolgebouwen 
 onderhoud van garages 
 onderhoud van farmaceutische werkplaatsen 
 onderhoud van klinieken 
 onderhoud van commerciële winkels 
 onderhoud van standen op beurzen 



 
NOS PRESTATIONS 

 

 Schoonmaken van ramen 
 Schoonmaken van vloeren 
 Schoonmaken van tapijten 
 Schoonmaken van valse plafonds 
 Schoonmaken na einde van  
  werken 
 Schoonmaken van gevels 
 Dienstencheques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE GESPECIALISEERDE PLOEGEN 

 

 heeft gespecialiseerde mensen in verschillende domeinen zoals: 
 

 Behandeling van vloeren 
 Reinigen van valse plafonds 
 Farmaceutisch milieu 
 Gevelreiniging 
 Dakontmossing 
 Reiniging van ramen 
 Tussenkomst na brand, overstroming 
 T.O.R. : Technische Observatie Ronde van lege gebouwen 
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2. SCHOONMAAK NA EINDE WERKEN  
 komt met speciaal opgeleide ploegen tussen bij de grote schoonmaak na einde van 

bepaalde werken. Natuurlijk kunnen wij ook het tijdelijke onderhoud van uw werf gedurende de 
werken verzekeren. 
 

3. FACILITIES SERVICES  
 verzekert U alles in het werk te stellen om de waarde van uw bedrijf te verhogen. 

 

DE INTENDANCE 
 

 kan uw taken overnemen: 
 

 Het gieten van de planten 
 Het vullen van de ijskasten 
 De bestelling van de zakenlunchen 
 Het beheer van uw afval 
 Het beheer van de kantoorbenodigdheden 
 De bevoorrading van de koffiemachines 
 De bevoorrading van de kopieermachines en faxen 
 In- en uitgaande post 

 
Een inlichting, een GRATISE PRIJSAANVRAAG ? Aarzel niet om ons te contacteren!   



 

  

 
      

MULTI-SERVICES 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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FACILITIES SERVICES & HANDYMAN 
 
 

 Alle renovatiewerken en 
afbraak 
 

 Publieke en privé werken 
 

 Schilderwerken in gebouwen 
 

 Herbekleding van muren en 
vloeren 
 

 Isolatie - tussenschotten – valse 
plafonds – valse vloeren 
 

 Algemene schrijnwerkerij: op 
maat voor binnen en buiten 
 

 Plafonds – behang 
 

 Dekvloer en betegeling 
 

 Handenarbeid: wegbrengen van allerlei soorten objecten, archieven 
 

 Vervangen van sloten bij inbraak of verlies van sleutel, afsluiten van gebroken 
ramen in afwachting van herstel, enz... 
 

 Vervangen van stopcontacten 
 

 Vervangen van lampen, starters 
 

 Trekken van kabels – elektrische of voor computers 
 

 Plaatsen van elektrische schakelborden 
 

 Terugbrengen in goede staat van een elektrische installatie 
 

 Elektriciteitswerken op een bestaande installatie: vervangen van armaturen of 
lampen, herstellen van uitrustingen, tussenkomsten in het schakelbord, enz. 

 
 Ophangen van pictogrammen, signalisatiepijlen, deursluiters, enz. 

 
 Sanitaire werken: vervangen van kranen, kapotte apparaten, interventie na het 

springen van buizen, enz. 
 
 

http://www.apscleaning.be/fr/homme-a-tout-faire-facility-services
http://www.apscleaning.be/fr/homme-a-tout-faire-facility-services


 Kleine herstellingen van metselwerken, van vloeren, plafonds, schilderwerk, enz. 
 
 Herstellen van vloerbekleding, terrassen, omheiningen, enz. 

 
 Schrijnwerken: op maat voor binnen en buiten 

 
 Handarbeid 

 

 
 
Een inlichting, een GRATISE PRIJSAANVRAAG? Aarzel niet om ons te contacteren!   
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TITRES-SERVICES 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 



DIENSTENCHEQUES 

 
In nood van een huishoudster? 

 
Dankzij dit betaalmiddel, kan iedere meerderjarige persoon gedomicilieerd in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en zijn wijde periferie, beschikken van huishoudhulp, wassen en strijken, 
bereiden van maaltijden, schoonmaak van huis en ramen, ... en dat allemaal voor betaalbare en 

attractieve prijzen.  
 

1. EENVOUDIG 
 

 Een eenvoudige oplossing om u te ondersteunen bij uw dagelijkse taken. 
 

 

2. VEILIG 
 

 Het gebruik van dienstencheques zorgt voor een veilig en zeker betaalmiddel. 
 

3. BETAALBAAR 
 

 Voor de voordelige prijs van €9 per gewerkt uur, heeft u een betaalbare huishoudhulp. 
 

4. FISCAAL AFTREKBAAR 
 

 Het dienstenchequesysteem biedt u een fiscaal voordeel. 

 U kunt 30% van het bedrag van uw belastingen aftrekken. U betaalt uiteindelijk enkel € 6,30 
per gewerkt uur. Interessant toch?  

 

5. FLEXIBEL 
 

 Het werken met dienstencheques biedt u een waaier van gebruiksmogelijkheden. 
 

 

6. ELEKTRONISCH 
 

 U kan ook elektronische dienstencheques gebruiken die veiliger en eenvoudiger in gebruik 
zijn. 

 

Voor een inschrijving of voor meer inlichtingen surf naar:  
 

http://www.dienstencheques-rva.be/gebruikers/ 
 
Notre équipe se fera un plaisir de vous informer : 
 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
 

Princess Elisabethlaan 120 – 1030 Brussel 
Tél.: 02/240.60.14 
Fax : 02/215.05.00 
info@apscleaning.be 
www.apscleaning.be 
 
 
 
 
 
 

http://www.titresservices.brussels/utilisateurs/titres-services-quest-ce-que-cest/avantages/#simple
http://www.titresservices.brussels/utilisateurs/titres-services-quest-ce-que-cest/avantages/#simple
http://www.dienstencheques-rva.be/gebruikers/
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MILEU  
POLITIEK 

ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 



 

MILIEU POLITIEK 
 
Active Propreté & Services is bewust van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. de omgeving. Het is 
daarom dat zij zich engageert om alle activiteiten op een ecologische manier uit te voeren. In het 
kader van de bedrijfspolitiek zal de organisatie met de volgende punten rekening houden: 
 

 Wij leggen ons op om conform te werken met de van kracht zijnde wetgeving. 
 

 Wij beschouwen dat het behoud van het milieu deel uitmaakt van het beheer op alle 
beroepsniveaus. Elke medewerker probeert om de impact van zijn 
activiteiten op het milieu te minimaliseren. 
 

 Wij beschouwen dat, om onze milieudoelstellingen te behalen, het van 
kapitaal belang is en zelfs noodzakelijk is om al onze medewerkers aan te 
moedigen om te denken in termen van ecologie. 
 

 Wij dwingen ons om, daar waar mogelijk, het milieu, in het uitoefenen van 
onze activiteit, te sparen. 
 

 Wij maken onze leveranciers, onze klanten en onze collega’s attent op de 
noodzaak om een sterk ecologisch bewustzijn aan te nemen. 

 
DOELSTELLINGEN I.V.M. HET MILIEU 

 

Aangezien onze kwaliteitssystemen nauw verwant zijn, heeft Active Propreté & Services besloten 
om een geïntegreerde politiek tot de volgende doelstellingen te ontwikkelen: 
 

Vermindering van het afval 

 Vermindering van het afval, zowel aan de bron als door het gebruik van herbruikbare en 
recycleerbare materialen. 
 

Besparing van energie en natuurlijke rijkdommen 
 

 Doeltreffend gebruik maken van water, mineralen, petroleum, aardgas en andere 
natuurlijke rijkdommen. 
 

Efficiente communicatie  

 Bevorderen van de interne en externe communicatie houdt in dat er plaats open is voor 
een openhartig gesprek met de belanghebbenden over onderwerpen als de organisatie en 
hun impact op de omgeving, de veiligheid en gezondheid…. Men moet er ook over waken 
dat er overeenkomsten afgesloten worden met de overheid, politieke beslissers, bedrijven, 
groeperingen geïnteresseerd in het ontwikkelen van strategische politiek, wetten en 
praktijken die de leefwereld, de veiligheid en de gezondheid verbeteren. 
 


