Kwaliteitsmetingen groenvoorziening
volgens CROW systematiek
Dé specialist in kwaliteitsonderzoeken

Seiso Facilitair Advies ondersteunt haar opdrachtgevers
bij (Europese) aanbestedingen, voert contractbeheer uit
Niet alleen voor schoonmaak maar op een groot aantal
vakgebieden.

Algemene informatie

met ondersteuning van belevings- en kwaliteitsmetingen.

Kijk eens naar groen !

Uw beeldbestek verdient de uitvoering die
daadwerkelijk afgesproken is.
Voor het objectief controleren van contractafspraken met betrekking tot beeldbestekken
in de groenvoorziening, kunt u vanaf nu ook
bij Seiso Facilitair Advies terecht. De visuele
controles zijn statistisch onderbouwd op basis
van de CROW methodiek

Een methodiek waarin de verschillende beeldmeetlatten zijn benoemd en vastgelegd. Op basis
van deze beeldmeetlatten en de bijbehorende
kwaliteitsniveaus voeren de opgeleide inspecteurs hun controles uit ondersteund met
specialistische software.
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Bent u geinteresseerd ?
Neem geheel vrijblijvend contact op via onderstaande mogelijkheden, we komen graag bij u
langs.
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