
HOUSEKEEPING & 

CLEANING SERVICES  

DE BELANGRIJKSTE SPELER IN DE 
HOTELSECTOR. 

info@hcsnet.be  - 02 649 55 11 

www.hksnet.be 

 

Gratis offerte 

 

César Franckstraat 33, 1050 Brussel   België 

België en het groothertogdom luxemburg 

WIE ZIJN WIJ 

UW VOORDELEN 

Housekeeping & Cleaning Services is sinds 1995 een belangrijke speler in hotelonderhoud. 

Onze dochteronderneming HKS garandeert de netheid van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes van uw hotel. Naast de typi-

sche onderhoudsdiensten bieden wij u ook diensten op maat. 

Wij zijn aanwezig in heel België en Luxemburg en maken meer dan 40.000 kamers schoon per maand. 

Het geheim van dit succes is hoofdzakelijk gebaseerd op een goed luisterend oor, de complementariteit van onze teams, het pro-

fessionalisme van onze medewerkers en onze drang naar een goed uitgevoerde job. 

Uitmuntendheid 

Kiezen voor Housekeeping & Cleaning Services, dat is kiezen 

voor uitmuntendheid. 

Onze meer dan 20 jaar ervaring stelt ons in staat om u de best 

presterende en toezichthoudende medewerkers te leveren. 

Onze teams worden voortdurend getraind, gebrieft en bege-

leid en blijven daardoor stabiel en identiek. 

Daarnaast garanderen wij een regelmatig bezoek van onze 

inspecteurs om een kwaliteitsrapport op te stellen. 

 

Flexibiliteit  

Omdat wij ons aanpassen aan uw behoeften: in geval van 

zware bezetting, ziekte of verlof versterken wij uw teams. 

 

De beste oplossing 

Wij zetten ons in om samen met u te zorgen voor een aange-

name en schone omgeving, zodat uw gasten kunnen genieten 

van een onvergetelijke ervaring. 

http://hksnet.be/nl/
http://hksnet.be/nl/


ONDERHOUDSDIENSTEN  

DIENSTEN OP MAAT  

Kamers en gemeenschappelijke 
ruimtes 

TAPIJTEN EN MEUBELSTOFFEN VLOEREN 

RAAMREINIGING  

Getraind personeel om een on-

berispelijke netheid te garande-

ren. Uw reputatie is onze repu-

tatie en daarom verdienen ook 

de gemeenschappelijke ruimtes 

van uw hotel speciale aandacht. 

Elke vloer vereist een specifieke 
behandeling. 

Parket, tegels, marmer, hout of 
vinyl kennen voor ons geen ge-
heimen. 

Om hun nieuwe glans te behou-

den, hebben tapijten en vloer-

kleden regelmatig onderhoud 

nodig. 

Onze uitdaging is om alle soor-
ten vlekken te verwijderen. 

BUITENRUIMTES NA EEN RAMP 

Onze ramenwassers zijn uiterst 

bekwame vakmensen die zorgen 

voor uw ramen, maar ook voor 

uw kozijnen, veranda's, schuifra-

men of panoramische liften. 

Heeft uw hotel een zwembad, 

een parkeerplaats, een terras of 

groene ruimtes? Ook daar kun-

nen wij u helpen. 

Brand? Waterschade? Ons ge-

specialiseerd reinigingsteam kan 

snel ingrijpen om uw hotel snel 

terug in zijn originele staat te 

krijgen. 

> roomservice  

> minibarbeheer 

> kinderjuffrouw 

> receptionist 

> andere horecaberoepen (valet, portier, bagagebehandelaar, lifter, enz.) 

http://hksnet.be/nl/
http://hcsnet.be/nl/
http://1titredesservices.be/nl/
http://www.handybelgium.be/nl/
http://hmfs.be/nl/
http://votreconciergerie.be/

