AGAAT biedt één aanspreekpunt.
Of het nu gaat om een verhuizing,
schilderen of behangen, nieuwe vloeren,
gordijnen of zonwering, schoonmaakwerk of advies. Dat geeft rust en
schept helderheid. Zo werken wij voor
zorginstellingen, waar een grote groep
mensen in korte tijd moet verhuizen.
Maar ook bedrijven en particulieren
kunnen bij ons terecht. We werken
nauw samen met erkende verhuizers.
Samen nemen we uw zorgen uit
handen. De gecombineerde aanpak
blijkt succesvol, waarmee AGAAT
vooroploopt in deze nieuwe, complete
vorm van dienstverlening. Voor ons
geldt ‘afspraak is afspraak’. AGAAT
weet raad! is ons motto en daar staan
wij voor. Door onze ruime ervaring weten
we waar de uitdagingen liggen.

Eén contact, één aanspreekpunt:
T 070 205 4444
E info@agaatweetraad.nl
W www.agaatweetraad.nl
Oude Middenweg 231-U
2491 AG Den Haag

AGAAT WAS EEN UITKOMST! WE ZAGEN VERSCHRIKKELIJK TEGEN
DE VERHUIZING OP ... AGAAT NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG.

AGAAT ONDERSTEUNT ZORGINSTELLINGEN

AGAAT DENKT IN
OPLOSSINGEN

AGAAT ondersteunt zorginstellingen of particuliere
bewoners met allerhande
schoonmaakwerk. Na een
verhuizing, verbouwing
of renovatie, maar ook
permanent. AGAAT heeft
ruime ervaring met ontruimingen en bezemschoon
opleveren.

één contactpersoon voor al uw vragen!

Een transitie bij een
zorginstelling vraagt een
uitgekiende logistiek,
goede communicatie en
afstemming van processen.
Daarbij kan AGAAT zorginstellingen adviseren.
Ook voor interim facilitair
management of keuring van
arbeidsmiddelen zijn wij
graag uw partner.

AGAAT

Met een eigen, goed
opgeleide technische
dienst ondersteunen
wij zorginstellingen
bij projecten, tijdelijke
capaciteitsproblemen of
voorzien in outsourcing
van de technische dienst.

AGAAT schoonmaak

Een verhuizing binnen een
zorginstelling vraagt een
aanpak op maat. AGAAT
regelt, faciliteert en ontzorgt. Van voorbereiding,
tot uitvoering, inrichting
en nazorg.

AGAAT advies

AGAAT is gespecialiseerd
in inrichting van zorgappartementen en gemeenschappelijke ruimten. De keuze
aan verf, vloeren, gordijnen,
vitrages en zonweringsproducten is ruim!

AGAAT technische dienst

AGAAT zorgverhuizing

AGAAT is gespecialiseerd in
transities binnen de zorg. Van
een omvangrijke locatiewisseling
tot individuele verhuizingen.
Bij elke verhuisoperatie stellen
wij het welzijn van de ouderen
centraal. Wij zorgen voor een
efficiënt ingericht proces, waarbij
onze logistieke en facilitaire
ervaring goed van pas komt.
Met AGAAT legt u het hele traject
van verhuizen, inrichten en aanvullende diensten, zoals klusof schoonmaakwerk, in één
hand. Dat is praktisch en werkt
kostenbesparend! Daarbij zijn
we uitstekend op de hoogte van
wet- en regelgeving. Uiteraard
kunt u alle producten en diensten
van ons afnemen, maar u kunt
ons ook de regie geven over
uw eigen leveranciers. Door
een efficiënte werkwijze en
inkoop kunnen wij vaak veel
kosten besparen!

AGAAT projectinrichting

AGAAT
ONDERSTEUNT
ZORGINSTELLINGEN

