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Ervaart u een aangename geur 
bij het binnentreden van een 
gebouw? Wordt u als bezoeker 
op een persoonlijke, betrok-
ken en professionele wijze 
verwelkomd? En zien de kan-
toorruimtes en toiletten er 
kraaknet uit? De beleving die 
mensen in uw gebouw ervaren 
is alles. Daarom biedt Arion 
Facility Services een breed 
dienstenpakket aan. Dat gaat 
van schoonmaakdiensten via 
geurmarketing tot de recep-
tionistes die voor een warme 
ontvangst instaan. Kortom: 
geïntegreerde facilitaire dien-
sten. Wat is uw voordeel als u 
zulke diensten uitbesteedt? Bij 
Arion Facility Services geeft 
u het werk in handen van de 
meest innovatieve facilitaire 
dienstverlener van België. “Wij 
werken voor bedrijven die een 
duidelijke visie hebben over 
hetgeen zij wensen uit te dra-
gen naar hun medewerkers en 
hun gasten”, stelt Marc. “Het 
is die identiteit waarvan wij 
het verlengstuk zijn met een 
hoge inzet aan hospitality.”

Begeleiding en advies

Ook als u uw facilitaire dien-
sten liever zélf organiseert, zit 
u goed bij het team van Marc. 
“Met onze zusteronderne-
ming ArionSolution maken 
we grondige analyses van uw 

eigen schoonmaakorganisa-
tie en facilitaire structuren. 
Een nieuwe service van Ari-
onSolution is het begeleiden 
van ondernemingen naar 
een ISO 9001-certificaat. Wij 
zorgen ervoor dat u op een 
termijn van vier (!) maan-
den een modern en fris kwa-
liteitsmanagementsysteem 
heeft en begeleiden u naar 
een ISO 9001:2015-certifice-
ring. ArionSolution verzorgt 
een volledig systeem, op maat, 
betaalbaar, van topkwaliteit 
én met certificaatgarantie!” 

Dolphins On Tour

Arion Facility Services heeft 
recent haar nieuwe divisie 
‘Dolphins On Tour’ gelan-
ceerd. “Met Dolphins On Tour 
spelen wij in op de vraag om 
schoonmaakafspraken een-
voudig online te regelen op 
maat van de klant én rekening 
houdend met het beschik-
bare schoonmaakbudget. Veel 
kmo’ers willen graag zelf de 
touwtjes in handen hebben”, 

verduidelijkt Marc, “ook als 
het gaat om de schoonmaak 
van hun bedrijfsgebouw. 
Net daarom bedachten we 
Dolphins On Tour, een tool om 
op een snelle, transparante en 
eenvoudige manier te laten 
berekenen hoeveel de schoon-
maak in uw bedrijf zal kosten. 
Met een innovatieve applicatie 
behouden klanten tevens het 
overzicht op hun schoonmaak-
kosten en kunnen ze indien 
nodig bijsturen in plus of in 
min. Als het nodig is, bv. bij 
een opendeurweekend, kan de 
klant extra prestaties inboeken, 
als het gebouw minder bezet 
is in een bepaalde periode 
komen wij wat minder schoon-
maken.”  Meer info op www.
dolphinsontour.be ������������

KOMPAAN IN 
KWALITEIT

“Passie, emotie, écht contact en een 
verrassende service maken deel uit van de 
beleving in de hedendaagse werkomgeving. 
Met onze diensten creëren wij beleving in 
een gebouw waarbinnen mensen kunnen 
excelleren en tot buitengewone prestaties 
kunnen komen, nu én in de toekomst”, vertelt 
Marc Jans van Arion Facility Services. 
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