Bewassing persoonsgebonden goed
Sint Anna Boxmeer

Bijgaand treft u informatie aan over het laten wassen van kleding wanneer u / uw familielid
woont bij Sint Anna Boxmeer.
Sint Anna heeft gekozen voor een samenwerking met Newasco Neerlandia. Dit is een
familiebedrijf dat zeer betrokken is bij zorglocaties en bewoners.
Wanneer uw familie niet in de gelegenheid is om uw kleding te wassen, kunt u een beroep doen
op deze wasserij. De spelregels vindt u in de hierna volgende informatie.
Wanneer u of uw familie de persoonsgebonden kleding zelf blijft wassen, dan is het toch
raadzaam de kleding te laten labelen. Wanneer er artikelen per ongeluk bij de externe wasserij
terecht komen, kunnen ze door middel van het barcodelabel aan u geretourneerd worden en
raken artikelen niet zoek. Besluit u om uw persoonsgebonden kleding niet te laten merken, dan
is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Hierna treft u de volgende informatie en formulieren aan:
• Informatie “Hoe werkt het?”
• Prijslijst persoonsgebonden goed (prijspeil 2022)
• Formulier Barcodesysteem
• Formulier t.b.v. de “doorlopende machtiging”
• Aankoopadvies nieuw textiel
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Hoe werkt het?
U denkt erover uw persoonsgebonden wasgoed te laten verzorgen door Newasco Neerlandia.
Hieronder treft u alle informatie over de procedure.

Aanmelden
U kunt uw aanmelding verzorgen middels bijgevoegd “Formulier Bewonersgegevens” en de
“Doorlopende machtiging”. U vindt deze formulieren op blz. 5 en 6 van dit informatiepakket.
Uiteraard kan uw contactpersoon / servicedesk van St. Anna hierbij assisteren. Met de
aanmelding sluit u rechtstreeks een overeenkomst af met Newasco Neerlandia. Via Sint Anna
ontvangt u persoonsgebonden linnen waszakken, waarin de vuile was verzameld kan worden.

Labelen
Al het wasgoed moet worden gelabeld met naamlabels van Newasco Neerlandia. Dit zijn
labels met streepjescodes. Via een computersysteem wordt het label gekoppeld aan het
kledingstuk. Op deze wijze is een kledingstuk terug te vinden en worden de juiste kosten in
rekening gebracht als een kledingstuk wordt aangeboden in de wasserij. Het tarief voor het
labelen van de kleding treft u bij het tarievenoverzicht aan.
Kleding die gelabeld moet worden kan schoon worden aangeboden in een plastic zak. Deze
zak dient voorzien te zijn van het ingevulde “Formulier bewonersgegevens”.

Wasbehandeling
Het vuile wasgoed wordt 2 keer per week opgehaald. Bij binnenkomst in de wasserij wordt de
was gesorteerd en na de wasbehandeling en de afwerking (bijv. persen, vouwen, ophangen)
wordt het wasgoed weer ingepakt per cliënt. Het wasgoed komt uiterlijk na een week retour
van de wasserij.
Klachten/vermissingen/opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over een factuur, kledingstukken of iets anders, dan
kunt u uiteraard contact opnemen met de wasserij Newasco Neerlandia.
De klantenservice kunt u als volgt bereiken:
telefoonnummer
0161 – 820 200
emailadres
klantenservice@neerlandia.newasco.nl
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Factuur en machtiging
U ontvangt eenmaal per maand een factuur van Newasco Neerlandia. Betaling hiervan kan
uitsluitend door middel van automatische incasso. Een ingevulde en getekende machtiging is
noodzakelijk, omdat de wasserij zelf aan u factureert. U wordt daarom verzocht bijgevoegd
machtigingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Deze kunt u inleveren bij de
receptie t.a.v. “Servicedesk” of mailen naar servicedesk@sintannaboxmeer.nl. Sint Anna zorgt
er dan voor dat deze machtiging bij de wasserij terecht komt. Uiteraard kunt u ook zelf de
machtiging opsturen of mailen naar Newasco. Zonder machtiging kan Sint Anna geen kleding
aanbieden bij de wasserij.

Newasco app
Alle cliënten kunnen gebruik maken van de Newasco app. In deze app kunt u o.a. uw
‘kledingkast’ zien, uw facturen en contact hebben met de wasserij.

Kosten
Welke kosten de wasserij rekent voor haar diensten vindt u in de “Prijslijst persoonsgebonden
goed”, prijspeil 2022. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Drempelbedrag
In sommige gevallen moet er veel gewassen worden ten gevolge van de aandoening van de
bewoner. Om te hoge kosten te voorkomen wordt er door Sint Anna gewerkt met een
drempelbedrag. Wanneer de waskosten hoger uitvallen dan € 120,00 per maand, dan is uw
factuur gelijk aan het drempelbedrag van € 120,00. De extra gemaakte kosten worden betaald
door Sint Anna.
 Het drempelbedrag heeft uitsluitend betrekking op natwas. Stoomgoed en kosten voor het
labelen komen altijd voor rekening van de cliënt. U kunt een en ander ook nalezen in het
boekje “Waar heeft u recht op?”

Privacybeleid
Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt middels de formulieren
of die wij ontvangen vanuit uw zorginstelling. Dit enkel ten behoeve van het uitvoeren van
onze dienstverlening aan u. Newasco verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie kijk op onze website
www.newasco.nl, homepagina, helemaal onderaan!
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Prijslijst persoonsgebonden goed
(prijspeil 2022, incl. 21% BTW)

Persoonsgebonden goed (natwas)
BH
badhanddoek
broek (casual)
dekbedovertrek, 1-pers.
hoeslaken, 1-pers
laken, 1-pers.
onderbroek
onderhemd
overhemd
panty
pyjama deel
rok
sloop
sok
trui / vest / spencer
T-shirt
washand
waszak
zakdoek

opmaak
gedroogd, gevouwen
gedroogd, gevouwen
gedroogd, hangend
gemangeld, gevouwen
gedroogd, gevouwen
gemangeld, gevouwen
gedroogd, gevouwen
gedroogd, gevouwen
geperst, hangend
gedroogd
gedroogd, gevouwen
gedroogd, hangend
gemangeld, gevouwen
gedroogd
gedroogd, hangend
gedroogd, gevouwen
gedroogd, gestapeld
gedroogd
gedroogd, gevouwen

incl. BTW
€
0,35
€
0,46
€
2,09
€
1,78
€
1,55
€
1,45
€
0,35
€
0,35
€
2,42
€
0,54
€
0,93
€
2,09
€
0,41
€
0,28
€
1,96
€
0,93
€
0,33
€
0,31
€
0,34

Overige tarieven:
Kosten voor het printen/koppelen/aanbrengen van een barcodelabel € 0,89.

Facturatie:
U ontvangt 1 keer per maand een factuur, waarbij gewerkt wordt met automatische incasso met
een betalingstermijn van 8 dagen.
• Per factuur wordt vastrecht in rekening gebracht van € 1,25.
• De factuur wordt gratis gemaild naar cliënt en/of mantelzorger; indien de factuur per post
verstuurd dient te worden, kost dit € 3,50 per factuur.
• Indien het factuurbedrag lager is dan € 7,50 worden er administratiekosten in rekening
gebracht van € 2,75 op de betreffende facturen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Datum laatste wijziging: 12-10-2021
Datum vorige versie: -

Infopakket St. Anna 2022
4/9

Formulier bewonersgegevens
Voor het:
- Aanmelden van een nieuwe bewoner
- Voor het doorgeven van mutaties
- Voor het afmelden van bewoners
- Voor het laten labelen van kleding
Ingevuld door:

....................................................................

Datum:

....................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................

Deze aanmelding of wijziging heeft betrekking op bewoner:

Voorletters en naam

......................................................................................... M / V

Afdeling

................................................

Kamernr.....................

Geboortedatum bewoner ................................................

Reden van mutatie:
1. Nieuwe bewoner per de datum ...........................................................................
2. Bewoner verhuist naar extern per de datum.......................................................
3. Bewoner verhuist intern naar afdeling ……………………..

kamernr…………..

4. Bewoner is helaas overleden, per de datum .......................................................
5. Bewoner stopt met het aanbieden van persoonsgebonden wasgoed

Kleding laten labelen:
 Wanneer u kleding heeft om te laten labelen, kunt u dit schoon in een plastic zak
stoppen. Vul dit formulier in en plak dit op de zak. Daarmee weet Newasco van wie de
kleding is en kan deze direct juist worden voorzien van een barcodelabel.
Dit kan enkel wanneer er een machtiging is afgegeven; de labels komen voor rekening
van bewoner.
Wij verzoeken u het formulier duidelijk in te vullen en te mailen naar:
neerlandia@newasco.nl
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Doorlopende machtiging

S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Newasco Neerlandia om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens textielreiniging/stoomgoed en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Newasco Neerlandia. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Gegevens incassant: Newasco Neerlandia, Kempenbaan 21, 5121 DM Rijen, Nederland
Incassant ID: NL73ZZZ180243410000, Kenmerk machtiging: uw klantnummer (bv 1971)
Voorletters en naam

.................................................................................. M / V

Geboortedatum

..................................................................................

Locatie zorginstelling
Adres

Sint Anna te Boxmeer
Veerstraat 49, 5831 JM BOXMEER

Afdeling

............................................

Datum

..................................................................................

Kamernr. .................

E-mail adres (factuur enkel via mail): ..............................................................
Handtekening

..................................................................................

Gegevens zaakwaarnemer (Indien van toepassing)
Voorletters en naam

.................................................................................. M / V

Straatnaam en huisnr.

..................................................................................

PC / plaats

..................................................................................

Relatie met klant

zoon / dochter / anders nl. .....................................

E-mail adres (factuur enkel via mail): ..............................................................
Telefoonnummer

..................................................................................

Handtekening

..................................................................................

Bedrag

Wisselend, afhankelijk van de afgenomen diensten

Facturatie-/afschrijvingsfrequentie

1x per maand

Rekeningnummer (IBAN)

..........................................................

Naam rekeninghouder

..........................................................

Naam en plaats bank

..........................................................

Wij verzoeken u het formulier duidelijk in te vullen en te mailen naar: neerlandia@newasco.nl
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Aankoopadvies nieuw textiel
Als u kiest om uw kleding te laten wassen bij een externe wasserij, wordt deze om hygiënische
redenen met een intensief reinigingsproces gewassen. De kwaliteit en wasbaarheid van de
kleding is daarom erg belangrijk. Bedenk dat de kleding vaak verschoond zal worden.
Wij raden daarom aan hier rekening mee te houden bij de aanschaf van nieuwe kleding.
Om u op weg te helpen een goede keuze te maken bij de aankoop van nieuwe kleding hebben
wij de folder “10TOPtips” ontwikkeld. Deze kunt u inzien via de website
https://www.newasco.nl. onder het kopje “ons werk” en vervolgens “overzicht diensten en
flyers” of wij kunnen u deze mailen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice
van de wasserij. Een deel van de flyer staat op de laatste pagina van dit informatiepakket.
Daarnaast vragen wij ook graag uw aandacht voor de volgende informatie:
Katoen
Katoen is een materiaal dat vaak voorkomt in kleding. Het is zeer comfortabel om te dragen,
daar het tevens de eigenschap heeft vocht te absorberen. Het kan op relatief hoge
temperaturen worden gewassen en gestreken.
Katoen heeft ook nadelen. Eén daarvan is dat het krimpt. Dit heeft niets te maken met de was
temperatuur of het wasmiddel. Katoenen kleding moet in een aantal gevallen dus 1 à 2 maten
te groot worden gekocht.
Daarnaast is het een materiaal dat sterk kreukt, waardoor het er snel slordig kan uitzien. Om dit
te voorkomen is een mengweefsel van katoen en een synthetische vezel zoals bijvoorbeeld
polyester beter om te nemen. Deze synthetische vezel zorgt voor minder kreuk en minder
slijtage. Ook heeft katoen de eigenschap snel kleur te verliezen.
Wol en zijde
Kleding gemaakt van wol en/of zijde zijn ongeschikt voor intensieve reiniging. Daarnaast heeft
wol de eigenschap door intensieve wasbehandelingen sterk krimpen (vervilten). Indien bij
kledingstukken gebruik is gemaakt van wol en een bijmenging, kan er na een aantal wasbeurten
“pilling” (bolletjes / pluisjes op de kleding) optreden. Dit ziet er dan al snel slordig uit.
Polyurethaan, acryl, polyamide en Damart
Er worden tegenwoordig diverse synthetische materialen in kleding verwerkt, zoals
polyurethaan, acryl, polyamide en Damart. Dit zijn materialen die zacht worden bij hoge
temperaturen. Dergelijke kleding is niet bestand tegen drogen, hoge temperaturen en
industriële wasprocessen.
In verband met de hygiëne is het belangrijk dat de kleding van cliënten goed gereinigd kan
worden. Zo is het natuurlijk belangrijk dat ondergoed heet gewassen kan worden. Voor
ondergoed kunt u dan ook het beste kiezen voor tricot katoen.
Pas op! Reuma-ondergoed is vaak gemaakt van zgn. chloorvezels, ook wel bekend onder de
naam Damart. Deze worden tijdens het wassen week en verharden en krimpen tijdens het
drogen.
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Nachtgoed
Nachtkleding wordt tegenwoordig van allerlei materialen gemaakt. Het beste is om te kiezen
voor katoen tricot of badstof. Dit geeft het meeste draagcomfort. Synthetische stoffen nemen
veel minder vocht op, waardoor deze onaangenaam aanvoelen.
Overhemden
Voor overhemden en t-shirts, kunt u kiezen voor een mengweefsel van polyester en katoen. Het
katoen zorgt voor draagcomfort, terwijl de polyestervezel zorgt voor minder kreuk en een
grotere sterkte van het weefsel.
Sterk vervuilde kleding
Kleding die sterk wordt bevuild, daarbij kunt u denken aan voedselresten, urine en/of
ontlasting, dient (heet) gewassen te worden. Alleen op deze manier kunnen resten en geur
worden verwijderd. Kleding die enkel kan worden gestoomd is niet geschikt voor dergelijke
cliënten.
Klachten/vermissingen/opmerkingen:
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het zou onverhoopt kunnen gebeuren dat iets
zoekraakt, verkeerd gewassen wordt of anderszins. Dergelijke gebeurtenissen proberen wij
echter te voorkomen. In de nieuwe systematiek wordt wél vastgelegd welke typen
kledingstukken zijn gelabeld (bijvoorbeeld drie blouses) maar wordt de kwalitatieve status van
het kledingstuk niet vastgelegd. Dit is namelijk altijd subjectief.
Artikelen die niet voldoen aan de richtlijnen uit de folder “10TOPtips”, komen in beginsel niet in
aanmerking voor een vergoeding. Indien een vermissing of een beschadiging in aanmerking komt
voor vergoeding wordt uitgegaan van een vergoedingstabel. Als basis voor het vaststellen van de
vergoeding wordt ook het registratiesysteem van de wasserij geraadpleegd, voor informatie als
aantal bewassingen e.d. De directie van de wasserij beoordeelt alle vermissingen /
beschadigingen.
Klachten dienen ALTIJD gericht te worden aan de klantenservice van de wasserij.
Mochten er na het doorlezen van deze informatie nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact
op met de wasserij Newasco Neerlandia.
De klantenservice kunt u als volgt bereiken:
telefoonnummer
emailadres

0161 – 820 200
klantenservice@neerlandia.newasco.nl
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