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REINSTAAT BRENGT UW PAND IN REINE STAAT 

 

Reinstaat is het gespecialiseerde schoonmaakbedrijf voor bedrijfspanden, gemeentelijke 

instellingen en particuliere woningen in de Utrechtse Heuvelrug, ’t Sticht en Het Gooi 

 

Microvezel voor echt goede schoonmaak 

Kostenbesparing  

Gezonder werkklimaat 

Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen 

Goed opgeleid schoonmaakpersoneel 

Reinstaat is uw allround specialist voor: 

 

dagelijkse schoonmaak en onderhoud 

periodieke schoonmaak en onderhoud 

specialistische schoonmaak en vloeronderhoud van 

 

kantoren, bedrijfshallen, overheidsgebouwen 

ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 

scholen, kinderdagverblijven 

sporthallen en fitnesscentra 

verenigingen van eigenaren (VvE), woningbouwverenigingen 

 

Bel 0343 421 740 voor uw offerte 

 

 

REINSTAAT GESPECIALISEERD SCHOONMAAKBEDRIJF 

 

Reinstaat verzorgt dagelijkse en periodieke schoonmaak en onderhoud in bedrijfspanden, 

kantoren, overheidsgebouwen en particuliere huizen. 

 

Specialistisch vloeronderhoud van alle mogelijke soorten vloeren: houten vloeren, parket, 

linoleum, tapijt, natuursteenvloeren, tegels en plavuizen, terrazzo vloeren, rubber vloeren, 

kunststof vloeren, kunsthars vloeren, betonnen vloeren, grindvloeren. Reinstaat 

onderhoudt en reinigt ieder type vloer volgens de beste methode, zie pagina Specialistisch 

vloeronderhoud 
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Glasbewassing en gevelreiniging van binnenglas en buitenglas, glazen wanden, 

afscheidingsglas, onbereikbaar glas, glazen koepels en andere glazen objecten. Reinstaat is 

specialist in het reinigen van gevels van alle soorten vastgoed: van monumenten tot 

nieuwsbouw, laagbouw en hoogbouw met gespecialiseerde 

schoonmaakapparatuur. 

 

Opleveringschoonmaak na nieuwbouw en complete of gedeeltelijke 

verbouw. Vakkundige reiniging van brandschade, rookschade en 

waterschade. 

 

Reiniging van muren, trappen en portalen voor Verenigingen van 

Eigenaren (VvE) en woningbouwverenigingen. 

 

Levering van sanitaire producten voor bedrijven, stichtingen en 

particulieren. Goede kwaliteit sanitaire producten tegen scherpe 

prijzen: microvezelschoonmaakproducten, traditionele 

schoonmaakmiddelen, handdoekautomaten, handdoekrollen, zeep 

en zeepautomaten, digitale luchtverfrissers, seatcleaners, 

toiletborstels, wandprullenmand, hygiëneboxen, 

toiletpapierhouders, toiletpapier. Producten van topproducenten: 

Tork, Vendor, EWS, CSW, Initial Hokatex, Europ Products 

 

Computerreiniging Microvezelproducten zijn de basis voor het 

perfect schoonmaken van computers en aanverwante apparatuur. 

 

Onderhoud en verzorging van openbaar en particulier groen. 

Reinstaat heeft een gespecialiseerde afdeling voor perfect 

groenonderhoud en verzorging van tuinen en plantsoenen. Een 

compleet aanbod aan hovenierstaken, zoals schoffelen, maaien en 

snoeien. 

 

Bel 0343 421 740 voor een afspraak 
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WAAR MAKEN WIJ SCHOON 

 

Abcoude, Achterberg, Achterwetering, Achthoven, Amerongen, Amersfoort, Austerlitz, 

Baambrugge, Baarn, Benschop, De Bilt, De Birkt, Bilthoven, Blokland, Bosch en Duin, 

Breudijk, Breukelen, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, Buurtsdijk, Cabauw, Cattenbroek, 

Cothen, Den Dolder, Diemerbroek, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Dwarsdijk, Eembrugge, 

Eemdijk, Eemnes, Elst, Goejanverwelle, 't Goy, Groenekan, 

Haarzuilens, Harmelen, Heeswijk, Hekendorp, Hollandsche 

Rading, Honswijk, Hoogland, Hooglanderveen, Houtdijken, 

Houten, Huis ter Heide, IJsselstein, Jaarsveld, Kamerik, Kanis, 

Kockengen, Lage Vuursche, Langbroek, Lange Linschoten, 

Leersum, Leusden, Linschoten, Loenen (aan de Vecht), 

Loenersloot, Lopik, Lopikerkapel, Maarn, Maarsbergen, 

Maarssen, Maarssenbroek, Maartensdijk, De Meern, Meije, 

Mijdrecht, Montfoort, Nieuwegein, Nieuwe Wetering, 

Nigtevecht, Odijk, Den Oord, Overberg, Oudewater, Papekop, 

Pijnenburg, Polsbroek, Polsbroekerdam, Reijerscop, Remmerden, Renswoude, Rhenen, 

Rijnenburg, Ruigeweide, Schalkwijk, Snelrewaard, Soest, Soestdijk, Soestduinen, 

Soesterberg, Sterkenburg, Tienhoven, Tull en 't Waal, Uitweg, Utrecht, Veenendaal, 

Veldhuizen, Vianen, Vinkeveen, Vleuten, Vreeland, Werkhoven, Westbroek, Wijk bij 

Duurstede, Willeskop, Wilnis, Woerden, Woudenberg, Zegveld, Zeist, Zevenhuizen. 

 

 

ONZE KLANTEN EN PROJECTEN  

 

Reinstaat werkt in de Utrechtse Heuvelrug, ’t Sticht en Het Gooi bij ondernemers en 

particulieren. In branches zoals ziekenhuizen, MKB, autobedrijven, garagebedrijven, 

basisscholen, school voor voortgezet onderwijs, sportcentra, banken, kantoorpanden, 

bedrijfshallen, gemeentehuizen, gemeente-instellingen, particuliere woningen, 

kinderdagverblijven, Verenigingen van Eigenaren, woningbouwverenigingen 
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REFERENTIES VAN POSITIEVE KALNTEN 

Korte informatie over de partners en vakorganisaties van Reinstaat. 

 

SVS » - Stichting Scholing en Vorming Schoonmaakbedrijven en -diensten. 

 

VSR » - Vereniging Schoonmaak Research. 

 

OSB » - Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. 

 

Bureau Van der Meijden » - Schoonmaakmakelaar. 

 

Pro Am » - Voor meer informatie over de door ons gebruikte producten. 

 

Service, kwaliteit en veiligheid zijn de kernwoorden waar het bij Schoonmaakbedrijf 

Reinstaat om draait. Natuurlijk ook zorgvuldige planning en voorbereidingen van onze 

dienstverlening.  

 

Bel 0343 421 740 voor een afspraak 

 

 

SCHOONMAAKBEDRIJF REGIO UTRECHT  

 

Reinstaat verzorgt hoogwaardige schoonmaakdiensten voor haar klanten. Naast de kunst 

en technieken van het schoonmaken, verstaan wij de kunst om telkens weer te innoveren. 

Met een uitgebreid diensten- en productenpakket in deze sector, mogen wij vele 

gerenommeerde organisaties tot haar opdrachtgevers rekenen. 

 

Bankgebouwen 

Bedrijfs-en kantoor panden 

Vloeronderhoud 

Sportcentra’s 

Scholen 

Kinderopvang 

Trappenhuizen en portalen 

Gespecialiseerd in groenactiviteiten 

 

De kwaliteit wordt gewaarborgd door een goed schoonmaak systeem en controle op het 

uitgevoerde werk. Periodieke inspecties van het uitgevoerde werk vind plaats door een 
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van onze leidinggevende. Ook worden de werkzaamheden met de opdrachtgever 

regelmatig geëvalueerd. Een heldere communicatie met de klant en het leveren van de 

toegezegde kwaliteit daar kunt u bij ons op vertrouwen. Meer weten? 

 

Stuur ons een e-mail of maak vrijblijvend een afspraak met 

één van onze adviseurs. 

Wij zijn uw schoonmaakbedrijf voor de Utrechtse Heuvelrug, 

Doorn, Maarn, Langbroek, Driebergen, Odijk, Maarsbergen, 

Woudenberg, Leersum, Amerongen, Cothen en Werkhoven.  

Uw professionele schoonmaakbedrijf, met schoonmakers, met 

passie voor schoonmaken. Wij regelen uw schoonmaakdienst, 

glasbewassing, gevelreiniging, vloeronderhoud en facilitaire 

diensten. 

 

 

SCHOONMAAKADVIEZEN 

Reinstaat adviseert over de beste schoonmaakaanpak bij: 

 

nieuwbouw en verbouw 

brand- en waterschade 

graffiti en andere verontreinigingen 

 

 

MILIEUVRIENDELIJKE SCHOONMAKEN 

Reinstaat werkt met het micro vezelsysteem. Gegarandeerd een effectieve antibacteriële 

werking. Kostenbesparend door laag gebruik van water en schoonmaakproducten. 

 

 

HOOG RENDEMENT 

Beste kwaliteit schoonmaak, langere levensduur van uw eigendommen en gezonder 

werkklimaat voor uw medewerkers dankzij goed opgeleid personeel en efficiënte 

schoonmaakmethoden. 
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