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MAAR DE KROON 3.0 GAAT VERDER.
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bol van de innovaties: Het moet schoner, duurzamer, veiliger en sneller. De Kroon doet mee in
ONE-STOP-SHOPPING
De opa van Kevin leende aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een handkar, kocht wat emmers, sponzen en zemen en begon als glazenwasser. Die eenmanszaak is uitgegroeid tot een volwaardig familiebedrijf, waarin inmiddels de
derde generatie aan het roer staat. Glasbewassing behoort nog steeds tot de
specialiteiten, maar anno 2015 ondersteunen vijf pijlers het complete aanbod aan
facilitaire diensten: schoonmaak, zonwering, catering, hoveniers en beveiliging.
‘Van het een kwam het ander’, lacht Kevin de Kroon. ‘Toen we bijvoorbeeld zagen
dat bedrijven binnen alles netjes hadden geregeld maar de tuin buiten een wil-

De Kroon

dernis was of de gevels helemaal smerig, zijn we ook het exterieur van panden

Amsterdamsestraatweg 600

gaan verzorgen. Wij bieden one-stop-shopping aan met facilitaire diensten als
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de overkoepelende basis. Onze slogan is niet voor niets: ‘Zodat ú kunt doen waar

030 – 242 72 00

ú goed in bent’.’

info@dekroon.com
www.dekroon.com
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