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Neem contact op voor 
een (gratis) proefwassing

Particulieren 
Vindt u het elke week weer een opgave om uw boven- en onderkleding of uw
bed-, bad- en linnengoed te wassen en te strijken?  Maak dan gebruik van de 
wasservice van Sint Anna. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Midden- en kleinbedrijf 
Bent u op zoek naar een betrouwbare wasservice voor uw bedrijfskleding en/of
linnengoed die kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft
staan? Of wilt u bedrijfskleding en/of linnengoed huren? Neem contact op en
vraag naar de mogelijkheden.

Contact

Neem contact op voor een (gratis) proefwassing

Klooster-
schoon



Woonzorgcentrum Sint Anna beschikt over een moderne, professionele wasserij. 
Hier wordt dagelijks alle was gedaan voor de bewoners van het woonzorg -
centrum en de Zusters van Julie Postel. 
Vanuit de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel biedt het woonzorgcentrum 
diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze diensten reiken 
verder dan de bewoners van het woonzorgcentrum. Ook u kunt hier kennis mee
maken.

Kloosterschoon! 
Zo ziet uw wasgoed eruit na een behandeling door de wasserij van Sint Anna. 
De wasserij beschikt over moderne machines en een uitstekende service. 
Met persoonlijke aandacht en vakmanschap levert de wasserij maatwerk zodat 
u uw waardevolle kleding en ander wasgoed weer schoon en verzorgd in 
ontvangst kunt nemen. 

De wasserij verzorgt onder andere:
      • Het wassen, strijken en vouwen van alle boven- en onderkleding
      • Het wassen, strijken en vouwen van bed-, bad- en ander linnengoed
      • Verpakken en/of sealen van kleding
      • Kleine reparaties van boven- en onderkleding
      • Koop of verhuur van linnen- of bedrijfskleding

Voor wie?
De wasserij van Sint Anna verzorgt persoonsgebonden was en bedrijfskleding
voor onder andere particulieren, horeca, hotels, bedrijven en andere zorgverleners
en/of -instanties zoals tandarts, apotheek, huisarts, fysio etc.

Persoonlijke aandacht, 
kwaliteit en maatwerk

Professionele wasserij

Professionele wasserij met persoonlijke
aandacht voor particulieren en bedrijven

Halen en brengen
Wij leveren maatwerk. 

Dit houdt in dat we samen met u 
afspraken maken over het halen en 

brengen van het wasgoed. 
Vraag naar de mogelijkheden.


