De Bresser: meer dan transport
en verhuizingen !
Wasserij medische hulpmiddelen
De Bresser Bedrijfsdiensten heeft ook een eigen wasserij voor medische hulpmiddelen
en textiel. Hier wassen wij producten voor leveranciers van medische hulpmiddelen,
welke via een rental constructie worden ingezet. Tevens verzorgen wij daarna de
preventieve en correctieve technische keuring. Wij kunnen deze dienst op contractbasis aanbieden; snel en hygiënisch schoon volgens de strenge hygiëne eisen en
wetgeving.

NEN keurmeesters
De Bresser Bedrijfsdiensten heeft eigen gecertificeerde NEN keurmeesters in dienst.
NEN-certificering waarborgt de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en
processen. Dus naast het vervoer van producten kan De Bresser u ook helpen bij het
veilig installeren en adviseren in het gebruik van deze geleverde goederen. Omdat wij
geen eigen producten leveren kan de klant altijd rekenen op een objectieve en
onafhankelijke NEN keuring. Na de keuring ontvangt u per product een rapportage
waar de keuring op weergegeven wordt.

www.debresserbedrijfsdiensten.nl

Ontruimingen & beslagleggingen
Al vele jaren werken we in opdracht van gemeentes, woningbouwcorporaties en
gerechtsdeurwaarders op het gebied van woningontruimingen en beslagleggingen.
Door onze ruime ervaring durven wij te zeggen dat we specialist zijn op deze disciplines.
U kunt ons inhuren als partner, waarbij alle operationele zaken door ons worden verzorgd!
Ontruimen van panden, afvoeren van goederen en bezemschoon opleveren inclusief
sloten vervangen, doen wij al voor veel klanten. Ons bedrijf is ISO 9001: 2008 en
VCA gecertificeerd en alle werknemers zijn in het bezit van een VOG verklaring. Onze
medewerkers zijn herkenbaar en correct gekleed in bedrijfskleding van De Bresser
Bedrijfsdiensten. Opdrachten kunnen worden ingevoerd en beheerd in een online
applicatie welke door De Bresser Bedrijfsdiensten wordt ingericht, speciaal voor u.
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