Clean & Green
Uw pand zorgeloos opgeleverd
Ahrend Clean & Green maakt uw locatie klaar voor oplevering en gaat verder
dan enkel het afvoeren van uw meubilair. Afhankelijk van uw wensen wordt
uw pand volledig leeg en bezemschoon opgeleverd. Het hele traject nemen
wij voor u op een verantwoorde manier uit handen, zodat u zorgeloos uw
pand kunt verlaten.

volledige en duurzame leegruiming
van uw locatie

1. Inventarisatie

1

Inventariatie van uw wensen:
Stofzuigschoon
Eventuele verplichte aanpassingen aan pand(en) realiseren
Sloopwerkzaamheden indien nodig
Scan van de betreffende inventaris en de locatie(s)

5. Rapportage
Uw persoonlijke Clean & Green
rapportage en indien gewenst
een evaluatiegesprek
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2. Voorstel
Inventarisatiedocument
Plan van aanpak
Offerte of bod, afhankelijk van de
restwaarde van uw inventaris
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4. Uitvoering
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3. Voorbereiding

Leegruimen

Project-organisatie

Transport

Gecertificeerde projectleiders

Eén aanspreekpunt

Planning

-

Zorgvuldige aanpak

Uw duurzame acties inzichtelijk

Ahrend Clean & Green levert uw locatie(s) leeg en bezemschoon op.
Uw inventaris wordt door ons aan de hand van het vijf-stappen-plan
op een zorgvuldige, duurzame en verantwoorde manier afgevoerd.
Hierdoor is het voor u direct duidelijk wat u van ons kunt verwachten.

Met de Clean & Green rapportage wordt inzichtelijk hoe maatschappelijk
verantwoord uw organisatie uw locatie(s) heeft leeggeruimd. U ziet precies
op welke manieren uw inventaris wordt afgevoerd; door hergebruik,
refurbishment, donatie, recycling of storten. Per onderdeel wordt de score
berekend op basis van drie gebieden; Milieu, Financieel en Maatschappelijk.

Met de Clean &
Green rapportage
krijgt u inzicht in
hoe maatschappelijk
verantwoord uw
locatie is leeggeruimd

Samen werken, samen sterker
Bij Ahrend staat de mens centraal in het MVO-beleid. Sociale doelstellingen waarbij

Meer informatie:

maatschappelijke waardecreatie voorop staat vinden wij belangrijk. Vandaar

www.ahrend.com/

dat er een samenwerking is met verschillende Social Refund-stichtingen. Deze

clean-green

mensontwikkelbedrijven brengen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de
gelegenheid om (weer) aan het werk te gaan. Zij worden vakkundig begeleid door
Ahrend waardoor op deze manier een maximaal resultaat gerealiseerd wordt bij het
leegruimen van gebouwen.

Ahrend. Create your own Office Lifestyle

Ahrend. A Cradle to Cradle company
Creating safe products and healthy environments

Ahrend is de meest duurzame onderneming in haar sector in Europa en stelt
zichzelf ten doel in 2020 de volledige productkringlopen te sluiten en klimaatneutraal te produceren door toepassing van ecodesign en Cradle to Cradle
principes. Efficiënt (her)gebruik van materialen staat hierbij centraal.

www.ahrend.com

