
Onze opdrachtgevers
■   Verzekeringsmaatschappijen
■   Assurantiekantoren
■   Expertisebureaus
■   Interieur- en afbouwbedrijven
■   Fabrikanten

■   Leveranciers
■   Bouwbedrijven
■   Detaillisten
■   Installateurs
■   Shipyards

Marfix B.V.
Fokkerstraat 2A
4143 HJ Leerdam
T +31 (0)345 631 555
F +31 (0)345 632 290
info@marfix.com
www.marfix.nl

Onze opdrachtgevers
■   Supermarktketens
■   Winkelketens
■   Expertisebureaus
■   Projectbureaus
■   Vloerenbedrijven
■   Verzekeringsmaatschappijen
■   Aannemers- en wegenbouwbedrijven
■   Banken en verzekeringsmaatschappijen
■   Gemeenten en overheidsinstellingen
■   Rederijen
■   Zorginstellingen
■   Onderwijsinstellingen

Best Building Service B.V.
Impact 36
6921 RZ Duiven
T +31 (0)26 321 7336
F  +31 (0)84 713 6836
info@bbsreinigen.nl
www.wijmakenallesschoon.nl

Alarmnummers
06-512 383 82 of 06-100 371 08 Specialistisch herstellen

Specialistisch reinigen

www.wijmakenallesschoon.nl
www.marfix.nl

■ Calamiteitenservice, snelle en 
doeltreffende reiniging na 
brandschade, vandalisme of 
wateroverlast.

www.wijmakenallesschoon.nl
www.marfix.nl
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Werkzaamheden worden in eigen beheer zonder 

tussenkomst van onderaannemers uitgevoerd. 

Hierdoor kunnen wij scherpe tarieven hanteren.

Best Building Service B.V. en Marfix B.V. werken 

samen en bieden u een compleet herstel- en 

reinigingsprogramma.

Rechtstreeks zaken doen 

met gespecialiseerde schadeherstellers

H e r s t e l&R e i n i g i n g

■ Innovatief en duurzaam 
herstel en reparatiewerk
van interieur en opstalschades.

R e i n i g i n g  H e r s t e l

VCA



De aanpak van
Marfix B.V.

Marfix B.V. is een innovatief bedrijf dat zich samen met dochter-
onderneming Sanifix B.V. gespecialiseerd heeft in het vakkundig en 
ambachtelijk repareren van interieur- en opstalschades. 
Door een jarenlange expertise en langdurige proefnemingen 
ontwikkelde Marfix reparatiemethoden die garant staan voor hoge 
kwaliteit en duurzaamheid, en die bovendien nog eens een fikse 
kostenbesparing opleveren.
Reparaties worden uiterst vakkundig en met de grootste zorg ter 
plaatse uitgevoerd. Dit geldt voor vrijwel alle reparaties. Door de 
centrale ligging van het bedrijf is Marfix in staat reparaties en 
herstelwerkzaamheden door heel Nederland uit te voeren.

Centraal gelegen werkplaats
In onze goed uitgeruste werkplaats in Leerdam herstellen medewerkers van Marfix 
goederen die niet ter plaatse gerepareerd kunnen worden. Hier kunnen bijvoorbeeld 
houten meubelen, al dan niet gedeeltelijk, worden geschuurd en van een nieuwe 
afwerklaag voorzien.

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment coatings en beitsen, waardoor vrijwel 
alle voorkomende afwerkingen, kleuren en effecten kunnen worden nagebootst.
Dit geld zowel voor de optische en ook de kwalitatieve afwerking van het beschadigde 
object. Hierdoor kan in veel gevallen worden volstaan met enkel het repareren van het 
beschadigde deel.
Tevens worden hier lederen en stoffen meubels gedemonteerd en gedeeltelijk gestof-
feerd. Onze medewerkers beschikken over diverse vakdisciplines, waaronder: 
meubelmaken, stofferen en diverse restauratietechnieken.
Na herstel blijft doorgaans de fabrieksgarantie op deze goederen van kracht.

Herstellen van beschadigde delen
De kracht van Marfix schuilt hem in het herstellen van het beschadigde deel, 
waardoor vervanging en alle nadelige gevolgen hiervan achterwege blijven.

Garantie
Tot slot neemt Marfix de verantwoordelijkheid voor de betreffende herstelwerkzaam-
heden en geeft daarom garantie op dat specifieke (herstelde) onderdeel van het object.

Marfix maakt zich sterk voor het repareren van interieur- en opstalschades. 
Wij richten ons in de markt dan ook met name op:
■   Verzekeringsmaatschappijen
■   Assurantiekantoren
■   Expertisebureaus
■   Fabrikanten
■   Leveranciers
■   Bouwbedrijven
■   Detaillisten
■   Installateurs

In opdracht van deze externe doelgroepen voeren Marfix en Sanifix de praktische 
herstelwerkzaamheden uit bij particuliere klanten. Kijk voor meer informatie op 
onze website:

De aanpak van
Best Building Service B.V.

Best Building Service is een dienstverlenend bedrijf dat de beste 
oplossingen biedt voor specialistische reiniging van alle soorten 
oppervlakken in alle maten. Met 15 jaar ervaring en onze vakkun-
dige expertise, zijn wij in staat de beste oplossingen te bieden op 
het gebied van specialistische reiniging. Wij werken uitsluitend 
met eigen apparatuur en voor zowel particulier als bedrijf.

De gevolgen van schade kunnen erg vervelend zijn. Best Building Service kan in dat 
geval u in diverse disciplines terzijde staan. Zo zijn wij gespecialiseerd in o.a.:

■   Totale gevelreiniging en -renovatie
■   Het verwijderen van roet op diverse oppervlakken
■   Monumentreiniging
■   Straat- en terrasreiniging
■   Het reinigen en polijsten van natuurstenen vloeren
■   Het reinigen van alle soorten harde vloeren
■   Het reinigen van tapijt en meubilair

Brand-, roet- en waterschade
Door onze veelzijdigheid aan specialistische reinigingsdiensten kunnen wij in geval van 
brand- of waterschade een totaalpakket aan diensten bieden. In geval van brandschade 
kunnen wij vloeren, gevels, en inventaris grondig reinigen. Ook kunnen wij bij water-
schade acuut worden ingeschakeld om grote hoeveelheden water weg te pompen, en 
de totale droging van een pand verzorgen. Ook in het vervolgtraject kunnen wij de 
klant bijstaan met het schoonmaken van vervuilde oppervlakken.

Vandalisme- en overige schade 
In geval van overige schades aan diverse oppervlakken kunnen wij ook worden 
ingeschakeld bij het verhelpen hiervan. Met behulp van specialistische apparatuur 
en expertise kunnen wij veelal schades aan bijvoorbeeld vloeren, gevels en andere 
oppervlakken vakkundig verhelpen.

24uurs calamiteitenservice
Flexibiliteit staat bij ons centraal, zo zijn onze mensen 24 uur per dag inzetbaar in geval 
van nood.  Voor betrouwbaarheid en een snelle afwikkeling van schadegevallen bent u 
bij ons aan het juiste adres.

Alarmnummers
In geval van nood zijn wij 24 uur per dag direct bereikbaar op:
06-512 383 82 of 06-100 371 08

Kijk voor meer informatie en een totaaloverzicht van onze diensten op onze site:

Best Building Service maakt gebruik 
van de volgende disciplines:

www.wijmakenallesschoon.nl

Bij Marfix kunt u terecht voor her-
stel van schades aan onderstaande 
items:

www.marfix.nl

H e r s t e lR e i n i g i n g

Softstralen met Olivine zand
Hogedrukreiniging tot 550 bar
Poeder kristallisatie
Vloeren strippen en conserveren
Afzuigen grote hoeveelheden water met klokpomp
Diepte reinigen d.m.v. een bodemwagen
Reinigen d.m.v. hoge druk en heet water
Tapijt reinigen met de sproei extractiemethode
Afzuigen van water met een vacuüm unit
Truck Mount systeem
Tapijtreiniging met Bonnetsysteem
IJsstralen
Schrob zuig methode

Wij werken alleen samen met de beste 
leverancier van materiaal en middelen.

Kijk op onze website voor meer details over 
onze werkwijze.

Kunststof, natuurstenen aanrechtbladen
Kunststof en emaille sanitair
Kunststof en aluminium kozijnen
Natuursteen, graniet en composiet
Laminaat, vinyl, linoleum
Massief houten en natuurstenen vloeren
Antiek, massief en gefineerd meubilair
Leer, kunstleer en stoffen bekleding
Vaste vloerbedekking, vloerkleden
Keukens en keukenfronten
Interieurschades aan auto's en vaartuigen

Onze expertise is uw voordeel!
Snelle en vakkundige werkwijze,
kostenbesparend.

Kijk op onze website voor meer details over 
onze werkwijze.


