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Niemand tot last, altijd schoon in de kast!
Was-abonnement persoonsgebonden Wasgoed
Voor het verzorgen van het persoonsgebonden wasgoed voor mensen met een
beperking of wonende in een verzorgingstehuis hebben wij een speciaal wasabonnement. Voor een vast bedrag per maand, halen en brengen we wekelijks uw
persoonsgebonden wasgoed. U betaalt bij ons een all-in prijs.
De maandelijkse kosten bedragen €95,- p.m. incl. 21% btw. U betaalt bij ons geen
extra opstart-, administratie- of transportkosten. Speciaal te reinigen- en
stoomgoederen (gordijnen, tapijten, kostuums, regenjacks) worden wel apart
berekend.
Onze klanten krijgen van ons twee wasboxen aangeleverd voorzien van hun NAWgegevens. Deze wasboxen kunnen makkelijk hygiënisch schoon worden gemaakt en
afgesloten. Een wasbox blijft op de locatie om het vuile wasgoed in te doen; de
andere wasbox komt de week erna terug met het schone wasgoed.
Het wasgoed wordt altijd gestreken en kastklaar aangeleverd. De klanten of het
verzorgend personeel hoeft het schone wasgoed alleen in de kast op te bergen.
Het wasgoed wordt per klant gewassen, dus het is niet nodig om de kleding te
labelen. Indien dit wel nodig is, doen wij dat zelf met een speciale textielstift.
Veel of weinig wasgoed
Heeft u heel veel of juist weinig wasgoed, dan zullen wij hier rekening mee houden
en het maandelijks te betalen factuurbedrag aanpassen.
Een wasbox staat gelijk aan €21,95.
Heeft u bijvoorbeeld twee wasboxen per week nodig, dan zal het factuurbedrag
verdubbeld worden naar €190,- per maand. Heeft u weinig wasgoed of wordt uw
wasgoed om de 2 weken gedaan, dan zal het factuurbedrag gehalveerd worden naar
€47,50 per maand.
Voor meer informatie of andere vragen zijn wij doordeweeks bereikbaar via onze
contactgegevens. info@cleanshirtserice.nl & 06 18 459 893
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