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Voorlopig einde politiestaking
De onderhandelingen tussen minister Van der Steur en de politiebonden zijn hervat. Goed nieuws, want de 
politiestaking is, voorlopig, voorbij. Roessen & Roessen staat voor u klaar om aan een inhaalslag te beginnen. 
De afgelopen weken hebben de ontruimingen zich opgestapeld en nu is het tijd om deze achterstand in snel 
tempo weg te werken. Aangezien Roessen & Roessen veel heeft geïnvesteerd in automatisering kan het met zijn 
Online Dossier het verschil maken in deze periode. Samen met de deurwaarder wordt het ontruimtraject LEAN 
ingericht en wordt de begeleidingstijd van de deurwaarder tot een minimum beperkt.

Ook voor eenmalige opdrachten of overleg over mogelijke samenwerking kunt u contact opnemen met 
Alain Steijn op 0655477693.

---Einde bericht---

Over Roessen & Roessen bedrijfsdiensten B.V.:
Roessen & Roessen Bedrijfsdiensten b.v. verzorgt in opdracht van woningcorporaties en deurwaarders de 
totale dienstverlening rondom het ontruimen en weer schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden. 
Binnen 48  ur wordt de woning leeg en verhuurklaar opgeleverd. Roessen & Roessen weigert geen enkel pand, 
ongeacht de staat van vervuiling. Opslag van inboedels gebeurt in eigen beheer, met behulp van speciale 
gesloten containers. De container wordt door de deurwaarder verzegeld met een containerzegel die is voorzien 
van een uniek nummer.De kracht van Roessen & Roessen bedrijfsdiensten b.v. is het totaalpakket in combinatie 
met snelheid en flexibiliteit. Met rond de 45 gespecialiseerde medewerkers is Roessen & Roessen vanuit Berkel 
en Rodenrijs actief in geheel Nederland.

Woningcorporaties en vastgoedbezitters kunnen tevens gebruik maken van de volgende diensten:
n Ontruimen van vervuilde woningen
n Het faciliteren van de deurwaarders bij huisuitzettingen
n Schoonmaken van woningen
n Behang verwijderen, tuinen fatsoeneren, cosmetische aanpassingen in de woningen
n Ontmantelen van hennepkwekerijen
n Het volledig afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen

Roessen & Roessen is zowel ISO als MVO gecertificeerd (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Contact naar aanleiding van dit persbericht met Eugène van Velzen, commercieel directeur op 06-53547813 of 
eugene@roessen.nl
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