
 

 

 

 

  
 
Zelfverklaring Code verantwoordelijk Marktgedrag 
 
Hierbij verklaart M.S. Boss Algemeen Directeur / eigenaar van Schoonmaakbedrijf 
Cleanbuilding BV en R.P.W. Ouwerkerk, Operationeel Directeur / eigenaar van 
Schoonmaakbedrijf Cleanbuilding BV, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de 
Schoonmaak- en Glazenwasersbranche toe te passen in de organisatie. 
 
Om de doelstellingen van deze code te realiseren worden onderstaande inspanningen 
geleverd: 
 

1. Aanbestedingen en contractering: 
a. Schoonmaakbedrijf Cleanbuilding BV legt afspraken met opdrachtgevers 

schriftelijk duidelijk vast in offertes, contracten, werkprogramma’s en e-mail; 
b. Schoonmaakbedrijf Cleanbuilding BV hanteert realistische normen en 

tariefstellingen; 
c. Schoonmaakbedrijf Cleanbuilding Bv schrijft niet in op opdrachten die 

uitsluitend gunnen op basis van de laagste prijs; 
 

2. Sociaal beleid: 
a. Cleanbuilding BV maakt altijd een reële inschatting van werkzaamheden en 

benodigde tijd op de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren; 
b. Op al onze arbeidsovereenkomsten is de CAO van toepassing. Bij vragen 

en/of onduidelijkheden wordt contact opgenomen met stichting Raad voor 
Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS); 

c. Al onze medewerkers zijn in de gelegenheid en worden gestimuleerd om de 
(basis) vakopleiding te volgen; 

d. Rayonmanagement bezoekt de projecten minimaal volgens vastgestelde 
frequenties. Daarnaast heeft de afdeling personeelszaken en planning 
regelmatig telefonisch contact. Hierdoor houden wij goed contact met onze 
medewerkers en worden bijzonderheden tijdig gesignaleerd. 

 
Onze opdrachtgevers kunnen en mogen ons controleren op het naleven van de Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag. 
 
Onze inspanningen hebben het afgelopen jaar geresulteerd in: 

• Laag ziekteverzuim en verloop van medewerkers; 

• Gemotiveerde medewerkers en aandacht voor arbeidsomstandigheden; 

• Hoge kwaliteit dienstverlening / flexibele & servicegerichte instelling; 

• Correcte invoering en naleving van de CAO 2012 – 2013; 

• Toepassing van het milieubeleid op het verminderen van milieu effecten; 

• Een gezonde en gecontroleerde groei. 
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