
D e  s c h o o n m a a k  d i e  u  v e r w a c h t ,  d e  s e r v i c e  d i e  u  v e r d i e n t !

Ons bedrijf: méér dan schoonmaak!

Contact
Gebouwenservice de Wisser VOF
Smaragdstraat 23
6412 SV Heerlen
Postbus 2568
6401 DB Heerlen

Tel. : 045-5724554
Fax : 045-5724586
Email : info@dewisser.com
Website: www.dewisser.com

En u vindt ons natuurlijk ook op:

Huisarts Goebbels van Medisch Centrum Eygelshoven
“Sinds de oplevering van dit pand in 2008 vertrouwen wij blind op de service
van Gebouwenservice de Wisser. Geweldig bedrijf!”

Al bijna dertig jaar bekwaam in schoonmaakwerk, dát is Gebouwenservice     
de Wisser. Wij zijn een familiebedrijf waar service en kwaliteit centraal staan. 
Door de jaren heen hebben we onze naam weten te vestigen door innovatie 
en kwaliteit te garanderen.   

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een ruim pakket aan 
dienstverlening. Met nog altijd service en kwaliteit als uitgangspunt! 
Gebouwenservice de Wisser: de schoonmaak die u verwacht, de service 
die u verdient!

Onze diensten: Maar ook:
-   Interieur onderhoud -   Verkoop van hygiëneproducten
-   Glasbewassing - Graffiti verwijderen
-   Vloeronderhoud -   Groenonderhoud
-   Bouwopleveringen  
-   Algemene ruimten VVE

Vanaf 2013 zijn we in het
bezit van het OSB keurmerk!

De teksten zijn verzorgd door:

Jaargang 1, nummer 1



Apotheek Boswijk in Hoensbroek is een tevreden klant 
“Onze apotheek is een privacygevoelig gebied, maar we hebben alleen maar goede ervaringen met Gebouwenservice de 
Wisser. Het bedrijf is betrouwbaar, flexibel en discreet. Ook toen de kelder onder water kwam te staan en toen we een grote 
verbouwing hadden, stonden ze meteen voor ons klaar. Een soepele en flexibele partner, dat hebben wij als apotheek nodig.”

Jeroen: “Schoonmaken is een vak”
 “Ik vind het fijn werken bij Gebouwenservice de Wisser. Ik heb twaalf jaar ervaring, maar werk sinds begin 
2011 bij dit familiebedrijf. Ik heb echt het gevoel dat mijn ideeën worden opgepakt. Schoonmaken is een 
vak dat in je moet zitten, ik ben er trots op dat ik alle nodige papieren heb gehaald om als gediplomeerd 
schoonmaker aan de slag te zijn.” 

Jeroen maakt schoon bij onder meer Visser Chocolade in Schimmert 
(zie foto voorpagina) en bij L’Ortye Transport in Hoensbroek.

Mevrouw Pinto en haar passie

“Ik maak sinds april 1999 schoon voor Gebouwenservice 
de Wisser. De pensioensleeftijd ben ik nu een paar jaar 
gepasseerd, maar ik heb het zo naar mijn zin in dit 
bedrijf dat ik nog geen zin heb om te stoppen. Ik hou 
van dit werk, ik hou van dit bedrijf en ik wil de goede 
naam van Gebouwenservice de Wisser in ere houden!” 

Mevrouw Pinto maakt onder meer schoon bij Medisch 
Centrum Eygelshoven  in Landgraaf.

Maurice Kil, HLB Kallen Raeven – Accountants en Fiscalisten in Heerlen 
“Al meer dan 25 jaar vertrouwen wij op de schoonmaakdiensten van Gebouwenservice de Wisser. Het gaat om schoon-
maken in de ruimste zin van het woord. Op onze vorige locatie hadden we wel eens last van inbraak. Dan stond het 
team van Gebouwenservice de Wisser meteen klaar om de glasschade op te ruimen. Kwaliteit staat bij hen hoog in het 
vaandel. We stellen de prettige samenwerking zeer op prijs. “

“We merkten dat onze klanten behoefte hadden aan advies over hygiëneproducten. 
We bieden daarom sinds enkele jaren de benodigde producten van diverse merken 
en in ieder gewenste aantal aan. Gebouwenservice de Wisser levert door heel Ne-
derland, en tot Weert rekenen we geen leveringskosten. We staan garant voor goede 
resultaten voor een eerlijke prijs. 

Gebouwenservice de Wisser stimuleert een proactieve inzet, onze medewerkers zul-
len het zeker melden als ze vinden dat een schoonmaakmiddel onnodig duur is. We 
denken graag mee met de klant, we zijn eerlijk en investeren in onze vertrouwens-
band met de medewerker en met de klant. 

Ik ben erg trots op de motivatie van onze medewerkers. Zij zijn ons levende visite-
kaartje op de schoonmaakvloer naar de klant toe. We behandelen onze medewerkers 
eerlijk en stralen op deze manier uit dat we een familiebedrijf zijn dat zich betrokken 
voelt bij de wensen van de klant.”

Uitbreiding diensten 
Gebouwenservice de Wisser: 
Bedrijfsleider David van den Broek 
legt uit: 



Apotheek Boswijk in Hoensbroek is een tevreden klant 
“Onze apotheek is een privacygevoelig gebied, maar we hebben alleen maar goede ervaringen met Gebouwenservice de 
Wisser. Het bedrijf is betrouwbaar, flexibel en discreet. Ook toen de kelder onder water kwam te staan en toen we een grote 
verbouwing hadden, stonden ze meteen voor ons klaar. Een soepele en flexibele partner, dat hebben wij als apotheek nodig.”

Jeroen: “Schoonmaken is een vak”
 “Ik vind het fijn werken bij Gebouwenservice de Wisser. Ik heb twaalf jaar ervaring, maar werk sinds begin 
2011 bij dit familiebedrijf. Ik heb echt het gevoel dat mijn ideeën worden opgepakt. Schoonmaken is een 
vak dat in je moet zitten, ik ben er trots op dat ik alle nodige papieren heb gehaald om als gediplomeerd 
schoonmaker aan de slag te zijn.” 

Jeroen maakt schoon bij onder meer Visser Chocolade in Schimmert 
(zie foto voorpagina) en bij L’Ortye Transport in Hoensbroek.

Mevrouw Pinto en haar passie

“Ik maak sinds april 1999 schoon voor Gebouwenservice 
de Wisser. De pensioensleeftijd ben ik nu een paar jaar 
gepasseerd, maar ik heb het zo naar mijn zin in dit 
bedrijf dat ik nog geen zin heb om te stoppen. Ik hou 
van dit werk, ik hou van dit bedrijf en ik wil de goede 
naam van Gebouwenservice de Wisser in ere houden!” 

Mevrouw Pinto maakt onder meer schoon bij Medisch 
Centrum Eygelshoven  in Landgraaf.

Maurice Kil, HLB Kallen Raeven – Accountants en Fiscalisten in Heerlen 
“Al meer dan 25 jaar vertrouwen wij op de schoonmaakdiensten van Gebouwenservice de Wisser. Het gaat om schoon-
maken in de ruimste zin van het woord. Op onze vorige locatie hadden we wel eens last van inbraak. Dan stond het 
team van Gebouwenservice de Wisser meteen klaar om de glasschade op te ruimen. Kwaliteit staat bij hen hoog in het 
vaandel. We stellen de prettige samenwerking zeer op prijs. “

“We merkten dat onze klanten behoefte hadden aan advies over hygiëneproducten. 
We bieden daarom sinds enkele jaren de benodigde producten van diverse merken 
en in ieder gewenste aantal aan. Gebouwenservice de Wisser levert door heel Ne-
derland, en tot Weert rekenen we geen leveringskosten. We staan garant voor goede 
resultaten voor een eerlijke prijs. 

Gebouwenservice de Wisser stimuleert een proactieve inzet, onze medewerkers zul-
len het zeker melden als ze vinden dat een schoonmaakmiddel onnodig duur is. We 
denken graag mee met de klant, we zijn eerlijk en investeren in onze vertrouwens-
band met de medewerker en met de klant. 

Ik ben erg trots op de motivatie van onze medewerkers. Zij zijn ons levende visite-
kaartje op de schoonmaakvloer naar de klant toe. We behandelen onze medewerkers 
eerlijk en stralen op deze manier uit dat we een familiebedrijf zijn dat zich betrokken 
voelt bij de wensen van de klant.”

Uitbreiding diensten 
Gebouwenservice de Wisser: 
Bedrijfsleider David van den Broek 
legt uit: 



D e  s c h o o n m a a k  d i e  u  v e r w a c h t ,  d e  s e r v i c e  d i e  u  v e r d i e n t !

Ons bedrijf: méér dan schoonmaak!

Contact
Gebouwenservice de Wisser VOF
Smaragdstraat 23
6412 SV Heerlen
Postbus 2568
6401 DB Heerlen

Tel. : 045-5724554
Fax : 045-5724586
Email : info@dewisser.com
Website: www.dewisser.com

En u vindt ons natuurlijk ook op:

Huisarts Goebbels van Medisch Centrum Eygelshoven
“Sinds de oplevering van dit pand in 2008 vertrouwen wij blind op de service
van Gebouwenservice de Wisser. Geweldig bedrijf!”

Al bijna dertig jaar bekwaam in schoonmaakwerk, dát is Gebouwenservice     
de Wisser. Wij zijn een familiebedrijf waar service en kwaliteit centraal staan. 
Door de jaren heen hebben we onze naam weten te vestigen door innovatie 
en kwaliteit te garanderen.   

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een ruim pakket aan 
dienstverlening. Met nog altijd service en kwaliteit als uitgangspunt! 
Gebouwenservice de Wisser: de schoonmaak die u verwacht, de service 
die u verdient!

Onze diensten: Maar ook:
-   Interieur onderhoud -   Verkoop van hygiëneproducten
-   Glasbewassing - Graffiti verwijderen
-   Vloeronderhoud -   Groenonderhoud
-   Bouwopleveringen  
-   Algemene ruimten VVE

Vanaf 2013 zijn we in het
bezit van het OSB keurmerk!

De teksten zijn verzorgd door:

Jaargang 1, nummer 1


