Hemstädning

Vår bastjänst är hemstädning. Städningen går givetvis att komplettera med tvättning och strykning.
Vi startar med ett hembesök där vi tillsammans med
dig bestämmer vad som ska göras, hur ofta och hur
mycket tid som ska avsättas till uppdraget.
Vid behov kan du även beställa andra tjänster som
tillexempel fönsterputs, storstädning, flyttstädning
och trädgårdsskötsel.
Vi kan även hjälpa er med hämtning på dagis och
barnpassning.
Vad som ingår i vår bastjänst hemstädning
kan du läsa här.

Städning som löneförmån

Om du vill ha städningen som löneförmån via
din arbetsgivare går det bra att kontakta oss
för ytterligare information.

Vill du ha mer information
om skatteavdrag på
hushållsnära tjänster?
Klicka här så kommer du till skatteverkets
informationssida.

Säkerhet och sekretess

Hemservice Abonnemang

Givetvis kan du köpa våra tjänster vid enstaka
tillfällen som engångsköp, men det förmånligaste
och vanligaste är ett abonnemang.
Som abonnemangskund kan du välja mellan
att ha städning 1 gång i veckan, varannan vecka
eller var fjärde vecka. Om du behöver omboka
eller avboka något städtillfälle så kan dessa
timmar utnyttjas vid något annat tillfälle.

Fördelarna med abonnemang
Lägre timkostnad
Fast månadskostnad
Rabatt på övriga tjänster
Städning på samma veckodag
Städningen utförs av samma person
Vi debiterar minimum 2 timmar för varje
städtillfälle. Avtalstiden är tillsvidare med 1 mån
uppsägningstid.

Nycklar och passerkort förvaras betryggande.
Registrerade nummerbrickor skall alltid sitta
på nycklarna. Företaget är även försäkrad för
de förluster, skador mm som kan inträffa vid
förlust av nycklar mm. Rent24 är ansvarsförsäkrad upp till 10 MSEK per skada/ansvarstillfälle.
All personal är klädda i våra arbetskläder och
har
namnbricka. Våra lokalvårdare har tystnadsplikt,
vilket står inskrivet i våra anställningsavtal.
Vi tillämpar full sekretess.

Kontakt

Vill du ha en prisuppgift eller mer information?
Fyll i en intresseanmälan här.
Eller skicka ett mail till info@rent24.nu.
Vill du tala direkt med oss så ringer du
08-630 02 70.
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