
 
 

                   De stichting 

 

EMCAS is een stichting van gecertificeerde 

schoonmaakmakelaars, met als doel de vak-

kennis van haar deelnemers in stand  te houden 

en te vergroten, de belangen van haar 

deelnemers te behartigen en de activiteiten te 

toetsen. 

 

 

           Persoonscertificatie 

 

 In 2001 is gekozen voor persoonscertificatie. Met 

deze nieuwe certificeringregeling, in combinatie 

met het EMCAS deelnemerschap, worden de 

essentiële uitgangspunten van het 

makelaarschap, namelijk deskundigheid , 

betrouwbaarheid  en onafhankelijkheid , 

gewaarborgd . De deelnemers van de stichting 

zijn verplicht een certificaat te behalen. 

 

 Het certificaat kent een maximale geld igheids-

duur van 5 jaar. Na deze periode van 5 jaar d ient 

opnieuw een proeve van bekwaamheid  te 

worden afgelegd , d an wel aangetoond  te worden 

dat men ged urende de genoemde periode elk 

jaar voldoende stud iepunten heeft behaald , 

onder andere door het bijwonen van 

themabijeenkomsten welke door EMCAS drie 

keer per jaar worden georganiseerd . 

 

     De EMCAS-makelaar en de markt 

 

 Jaarlijks vinden er honderden (Europese) aan-

bested ingen plaats met een omvangrijk 

financieel, organisatorisch en maatschappelijk 

belang. Onafhankelijke, betrouwbare en 

deskundige bemiddeling is d aarbij even 

noodzakelijk als gewenst. Ten behoeve van de 

bemiddeling inventariseert een schoonmaak-

makelaar de wensen en eisen van een 

opdrachtgever.  De EMCAS-makelaar nod igt, al 

of  

 

 

niet op basis van pre-kwalificatie, schoon-

maakbedrijven uit een offerte te maken, 

waarover hij/ zij op basis van vooraf opgestelde 

gunningcriteria een objectief advies aan de 

opdrachtgever uitbrengt. Een en ander ge-schied t 

tegen een van tevoren overeengekomen 

honorarium. Een EMCAS-makelaar adviseert 

tevens over het vakgebied  en is in staat schoon -

maakonderhoud  vanuit verschillend e invals-

hoeken te beoordelen. 

 

 In iedere markt werken opd rachtgevers en op -

drachtnemers samen op  basis van overeenkom -

sten. Overeenkomsten werken optimaal wanneer 

ze recht d oen aan het belang van beiden partijen. 

Zeker wanneer ze jurid isch getoetst zijn en tot 

stand  zijn gekomen op een betrouwbare, 

vakinhoudelijk verantwoorde manier. 

 

 Het inschakelen van een EMCAS-makelaar bied t 

garanties op professionele en deskund ige 

ondersteuning. Als onafhankelijke inter -mediairs 

vormen ze de verbindende schakel tussen 

verschillende partijen. 

  

 

     Gedragscode  

   

 EMCAS-makelaars zijn onderworpen aan de 

Gedragscode. De Gedragscode schrijft onder 

meer procedures voor rond  de u itvoering van 

een opdracht en verplicht de makelaar tot 

geheimhouding van informatie van of over de 

opdrachtgever.  

 

 Voor meer informatie kunt u  contact opnemen 

met het secretariaat van EMCAS of bezoek de 

EMCAS-website: www.schoonmaakm akelaar.nl. 

Stichting Erkenning van Makelaarskantoren en  

Certificering van Adviseurs in Schoonmaakdienstverlening 

Postbus 90154 5000 LG Tilburg, tel.: 013-5944300, fax: 013-5944749  

E-mail: EMCAS@wispa.nl, Website: www.schoonmaakmakelaar.nl 

 
 

Onafhankelijke intermediairs tussen  

opdrachtgevers en opdrachtnemers  
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