IMPACT - MAAKT WERKEN MOGELIJK
AANLEG EN
ONDERHOUD

IMpact: de groene kant
VERWIJDEREN
GRAFFITI

IMpact is uw partner voor het verzorgen en onderhouden van uw buitenruimte. Wij
nemen u graag het werk uit handen. In deze folder leest u wat IMpact voor u kan
betekenen.

OPRUIMEN
ZWERFVUIL

Bij IMpact aan het juiste adres
Het groen-, grijs- en milieubedrijf van IMpact legt groenvoorzieningen aan en
onderhoudt deze. Dat kan voor lange of korte tijd. Wij zijn werkzaam voor tal van
opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincie, bedrijven, scholen, verenigingen en
instellingen. Ook voor particulieren voeren wij opdrachten uit.
Bij IMpact bent u tevens aan het juiste adres voor het verwijderen van graﬃti,
het opruimen van zwerfvuil en het onderhouden van gemeentelijke plantsoenen,
sportvelden en tennisbanen.

Voor aanleg en onderhoud
Heeft u werkzaamheden op het gebied van aanleg en onderhoud? Onze hoveniers
zijn VCA-gecertiﬁceerd en kunnen uw groenvoorziening op deskundige wijze beheren.
Op basis van uw wensen en eisen starten we een opdracht altijd met een werkplan
en oﬀerte. Daarin nemen we op hoe de aansturing van de werkzaamheden gebeurt.
Wilt u dat zelf doen of liever door ons laten uitvoeren? Op basis van detachering of
begeleid werken? We adviseren u graag welke contractvorm het beste bij u past.
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over het groen-, grijs- en milieubedrijf van IMpact? Neem
contact op met ons accountteam via 038 – 331 59 44 of info@impact.nl.
Wij helpen u graag verder.

Over IMpact
IMpact is de organisatie die maatschappelijk invulling
geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de
regio Kampen en Dronten. Het is de kracht van IMpact
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de
gewenste arbeidsvaardigheden te leren én aan het
werk te helpen. De kennis van de Sociale Zekerheid
komt daarbij goed van pas.
Om dit mogelijk te maken werkt IMpact samen
met partners, zoals de gemeenten Kampen en
Dronten, het UWV, scholen, zorginstellingen en het
bedrijfsleven.
Meer informatie: www.impact.nl.
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IMpact Kampen
Gildestraat 1
8263 AH Kampen
T: 038 331 59 44

IMpact Dronten
De Boorn 15
8253 RA Dronten
T: 0321 32 85 60

