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ONDERHOUD,
REINIGING
en SERVICE

HET BEHOUD VAN UW SYSTEEM
De ondergrondse container verovert de Benelux.
In steeds meer steden zijn alleen nog de inzamel
zuiltjes zichtbaar waar het huishoudelijk afval in
verdwijnt. Probleem opgelost. Geen vuiltje aan
de lucht.
Maar wat je erin stopt moet er ooit weer uit. De
ondergrondse container wordt daarom geregeld
geheel uit z’n ruimte gehaald om te worden
geleegd. Bij het legen komen tot 50 keer zoveel
luchtjes en stinkende resten vrij in verhouding tot
de oude vertrouwde rolcontainer. Het
schoonmaken van de ondergrondse container is
daarom van bijzonder belang om het systeem
gezond te houden.
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+
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ZEKERHEID

MODULAIRE OPBOUW

Containers slijten door veel gebruik. Om de
goede staat van de containers te waarborgen, is
het noodzakelijk de containers te inspecteren en
te beproeven. Hiervoor zijn keuringslijsten
opgesteld. Een opgeleide keurmeester inspecteert de containers. Dit biedt u zekerheid op een
goed functionerende en veilige container.

Om het u makkelijk te maken zijn de diverse
werkzaamheden in blokken opgedeeld en af te
nemen.
•
Reiniging
•
Inspectie en onderhoud
•
Storingsdienst
•
Full Service overeenkomst

TRANSPARANTIE

RAPPORTAGE

Uw wilt goed onderhouden en schone containers.
Om dit helder en duidelijk naar u te
communiceren en te garanderen, zijn er diverse
instrumenten ontwikkeld om dit waar te kunnen
maken. Zo wordt er altijd met een overall
planning gewerkt zodat u precies weet wanneer
er aan welke container werkzaamheden
plaatsvinden.

Na iedere vorm van onderhoud of reiniging krijgt
u standaard een rapportage waaruit blijkt hoe
lang een medewerker op plaats van bestemming
is geweest en wat er is uitgevoerd. Deze gegevens
worden mede bepaald door middel van GPS
instrumenten.

Om u extra zekerheid te geven dat het werk
daadwerkelijk uitgevoerd wordt, kunt u aan de
hand van GPS coördinaten controleren dat onze
servicewagens ter plaatse zijn en hoe lang de
werkzaamheden hebben geduurd.

Voorbeeld reinigingsschema

Middels de rapportage na afloop heeft u precies
inzichtelijk welke werkzaamheden waar zijn
uitgevoerd.
Tevens zullen onze servicemedewerkers zich voor
onderhoudswerkzaamheden en na afloop bij u
melden, om u op de hoogte te stellen wat er is
uitgevoerd en dat uw ondergrondse container
weer gebruikt kan worden.

REGELGEVING EN MILIEU

PERSONEEL EN WAGENPARK

Om alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden zo goed en zo snel mogelijk te laten
verlopen, zijn onze werkzaamheden gestroomlijnd volgend de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001
(milieu) procedures. Deze zorgen voor een
waarborging
van
de
kwaliteit
van
werkzaamheden en een
zo min mogelijke
belasting voor de omgeving. Zo worden alle
containers gereinigd met heet water; er worden
dus geen chemicaliën of reinigingsmiddelen
gebruikt, welke het milieu kunnen aantasten.

Met diverse servicemedewerkers en een
uitgebreid eigen wagenpark is er voor iedere
vorm van onderhoud een passende oplossing.

Tijdens werkzaamheden staan veiligheid voor
onze medewerker en de voorbijgangers centraal.
Hiervoor zijn al onze servicemedewerkers VCA**
gecertificeerd.

De servicemedewerkers zijn allemaal VCA**
gecertificeerd. Dit garandeert u dat de
omstandigheden waarin zij werken ook voor de
andere weggebruikers veilig zijn.
Het wagenpark voldoet aan de laatste eisen op
het gebied van uitstootgassen en milieubelasting. Door continue investering hierin is de
milieubelasting van de transportbewegingen zo
min mogelijk.

Naast de ondergrondse containers kunnen ook
semi ondergrondse en bovengrondse depotcontainers van binnen en van buiten gereinigd
worden. Denk bijvoorbeeld aan de depotcontainers voor de inzameling van kunststof of
glas. Met een speciale waswagen hiervoor kan
ook het straatbeeld met bovengrondse
depotcontainers er verzorgt blijven uitzien.

REINIGING
Een verzorgd straatbeeld bevordert de wijze
waarop mensen omgaan met hun omgeving. Zo
ook met de ondergrondse containers. Reiniging
van de ondergrondse container is hierbij zeer
belangrijk. Reiniging gebeurt onder hoge druk en
met
professionele
apparatuur
door
gekwalificeerd personeel. De reiniging van de
betonput, container, voetgangers bordes en
zuiltje kan ieder zijn eigen frequentie hebben. Dit
voorkomt onnodig hoge kosten, maar zorgt voor
een optimaal verzorgd straatbeeld.

KLIKO CLEANING
Naast alle mogelijkheden van reiniging en
onderhoud, is er ook nog Kliko Cleaning. Het zeer
grondig reinigen van straatwerk, waarbij in een
gang de straat ontdaan wordt van kauwgom,
grauwsluier en mosgroei. Met een klein en
mobiel voertuig kunnen vrijwel alle paden en
straten gereinigd worden, met zeer minimaal
overlast voor de voorbijgangers. Het reinigen
gebeurt met alleen maar schoon water. De
resultaten zijn verbluffend.

WERKWIJZE

GEEN BELASTING VOOR HET MILIEU

Onze werkwijze is gebaseerd op het reinigen met
stoom en heet water onder druk. Tijdens de
reiniging wordt het reinigingswater direct
opgezogen en gefilterd in de machine. Het hele
proces is afgeschermd, waardoor er nauwelijks
sprake is van spatwater en het proces weinig
overlast vormt voor omstanders.

KLIKO Cleaning streeft ernaar om de belasting van
het milieu tijdens de reiniging zo laag mogelijk te
houden. Er worden daarom geen reinigingsmiddelen of chemicaliën ingezet om de reiniging
te ondersteunen; dus ook geen milieuvriendelijke
of biologisch afbreekbare middelen!

Moeilijk te bereiken plaatsen worden handmatig
gereinigd. Het is ook mogelijk direct het
straatmeubilair, afvalbakken of andere objecten
te reinigen.

Het reinigingsmiddel is water;
schoon, zuiver water!
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