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First Impression is specialist in audiovisuele 
oplossingen. Als het om beleving gaat, heb-
ben ze hier een naam hoog te houden. Dat 
betekent dat de zogenaamde AV Experience 
op orde en het gebouw van binnen en van 
buiten spic en span moet zijn. Daarom kiest 
First Impression voor van de Sanden schoon-
maakdiensten en specialistische reiniging. 

Showroomwaardig
Joep vertelt: ‘Dit gebouw staat er nu zo’n 
tien jaar. Van meet af aan hebben we het 
onderhoud in beheer. Bij al onze klanten 
inventariseren we de wensen en verwach-
tingen zodat we maatwerk kunnen leveren. 
Voor First Impression leveren we een to-
taalpakket: sanitaire benodigdheden en het 
complete schoonmaakonderhoud binnen 
én buiten. Het hele pand moet showroom-
waardig zijn.’

Uitstraling
Vijf jaar geleden richtte van de Sanden een 
nieuwe tak in specialistische reiniging op. 
Joep legt uit: ‘Dan gaat het om zaken die 

niet bij de dagelijkse schoonmaak horen, 
zoals het reinigen van de gevel, het conser-
veren van kozijnen of vloerenonderhoud. 
Mensen hebben niet altijd in de gaten wan-
neer dit nodig is. Daarin kunnen we advi-
seren. Voor onze klanten stellen we een 
meerjarenplan op voor het grote schoon-
maakonderhoud. Dit specialistische onder-
houd geeft het pand niet alleen een mooie 
uitstraling, het draagt ook bij aan het be-
houd. Wacht je te lang, dan kan er schade 
ontstaan. Het is  belangrijk dit te voorko-
men. Je belt de schilder ook niet als de 
kozijnen al rot zijn. Als we zijn geweest 
kun je weer jaren vooruit.’ 

Dik tevreden
Geertje Verhoeven van First Impression 
is in ieder geval dik tevreden over van de 
Sanden. ‘We roepen altijd: ‘It’s all about 
details’. Dat moet je dan ook uitstralen. Als 
mensen hier langskomen, valt het ze altijd 
op dat het hier zo schoon is. En is er een 
keer iets, dan is dat ook zo opgelost. Het 
is echt een samenwerking.’ �
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Je kunt weer 
jaren vooruit

It’s all about details
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Als broekie van zestien jaar kwam Joep van de Sanden al 
bij First Impression over de vloer. Nu legt hij de laatste 
hand aan de reiniging van de gevel van hun bedrijfspand. 
Joep is inmiddels mededirecteur bij van de Sanden 
schoonmaakdiensten en richtte de tak van de Sanden 
specialistische reiniging op.
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