
U ziet het
hier werkt Klien

Vereniging van Eigenaren

We keep it clean!

Al meer dan veertig jaar onderhoudt Klien voor VvE’s in de regio Breda, Tilburg en 

Roosendaal de gemeenschappelijke ruimtes. Klien heeft met vele besturen van 

VvE’s naar volle tevredenheid een langdurige relatie kunnen opbouwen. Deze is 

gebaseerd op kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwen. 

Wat doet Klien voor VvE’s? 
Klien verzorgt voor VvE’s het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes. Denk  

daarbij aan het reinigen van vloeren, het afnemen van hekwerk, leuningen en plinten, 

het verwijderen van spinrag, het vegen van stoepen en parkeer-gelegenheden, het stof-

zuigen van deurmatten en nog veel meer. De toegang tot uw woning moet toch schoon 

zijn. Ook kunnen wij het bewassen van de ramen verzorgen en in de winter de ruimte 

rondom het appartementencomplex sneeuwvrij maken. 

Onze werkwijze.
U geeft aan wat u schoon wilt houden. Al uw wensen worden besproken en vastgelegd in 

uw eigen schoonmaakplan. Wij zorgen dat het wordt uitgevoerd en geregistreerd, zoals 

we dat zijn overeengekomen. Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie 

met onze klanten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht.  

Bij Klien staan kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel:
- schoonmaak op vaste dagen, tijden en met vaste medewerkers en vervangers

- gekwalificeerd en representatief personeel in bedrijfskleding

- professionele schoonmaakapparatuur en veilige schoonmaakmiddelen

- korte communicatielijnen

- een schoonmaakplan op maat met een scherpe prijskwaliteitsverhouding

- meer dan 40 jaar schoonmaakervaring in uw regio



We keep it clean!

Schoonmaakbedrijf Klien BV

is opgericht in 1974 en heeft als kerntaak het schoonhouden van appartementen van 

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), huurcomplexen, kantoren, schoolgebouwen, 

eetgelegenheden, algemeen intensief gebruikte ruimtes en woningen. In Breda, 

Roosendaal en Tilburg hebben wij meer dan 225 projecten in vast regulier onderhoud, 

waarvan sommige projecten al bijna 40 jaar! 

Daarnaast heeft Klien zich gespecialiseerd in het schoonhouden van ruimtes, waar  

een hoge graad van hygiëne gewenst is (tot klasse D). Zo zijn wij vaste partner bij het 

schoonhouden van verschillende units in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Wij streven naar duurzame relaties. Wij vinden dat iedere opdrachtgever uniek is, 

daarom verrichten wij de werkzaamheden altijd op maat en houden we de communica-

tielijnen kort. 

Klien richt zich op 5 hoofdgroepen:
- het bedrijfsleven: kantoren, openbare gebouwen, scholen en utiliteitsgebouwen

- Vereniging van Eigenaren

- de particulier van alleen sanitair tot complete householding

- geclassificeerde hygiënische schoonmaak ( gezondheidszorg en foodindustrie )

- glasbewassing

Aanvullend leveren wij gespecialiseerde diensten zoals: 
hogedrukreiniging, tapijtreiniging, verwijderen van graffiti, leegpompen van 

ondergelopen kelders, het sneeuw- en ijsvrij maken van stoepen en opritten enz.

U kunt kiezen voor een of meer van onze diensten.
We kunnen ook een combinatie van diensten voor u verzorgen. Vraag nu een 

vrijblijvende offerte aan! Bel of mail ons voor meer informatie.

Schoonmaakbedrijf Klien BV
Weidehek 125a
4824 AT Breda  

Tel: 076 - 520 80 43  
info@klien.nl
www.klien.nl
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