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MET 

MIJN WASLIJN 

NEEMT CLEANLEASE 

DE ZORG VOOR DE 

BEWONERSWAS 

VOLLEDIG UIT 

HANDEN

CONTACT
Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw 
zorgorganisatie? Of wilt 
u aanvullende informatie 
ontvangen over Mijn Waslijn?

Neem dan contact op via 
088 400 2704, 
mijnwaslijn@cleanlease.com
of met uw accountmanager.

MEER TIJD VOOR GEZELLIGHEID!



MEER TIJD VOOR DE ZORG 
VAN BEWONERS

U ervaart de volgende 
voordelen:

U hoeft geen tijd te besteden 
aan invulformulieren voor het 
coderen van nieuwe kleding. 
Kleding wordt direct gecodeerd 
bij binnenkomst in de wasserij.

Geen vermissing van 
ongemerkte kleding, doordat de 
kleding direct bij binnenkomst 
wordt gecontroleerd en 
gecodeerd. 

Alle schone kleding en 
waszakken worden op 
bewonersniveau retour 
geleverd.

Mogelijkheid tot het koppelen 
aan bewonersfacturatie.

MEER TIJD VOOR 
GEZELLIGHEID

Uw bewoners ervaren de volgende 
voordelen:

Aanmelden gaat snel en 
eenvoudig via het digitaal 
aanmeldformulier.

Kleding hoeft niet eerst aange-
meld en gecodeerd te worden.

Geen wachttijd, bewoners 
kunnen direct starten met het 
dragen en aanbieden van hun 
kleding.

Geen vermissing van ongemerkte 
kleding, doordat de kleding 
direct bij binnenkomst wordt 
gecontroleerd en gecodeerd.

Mijn Waslijn is een wasservice 
voor mensen die wonen in een 
zorgorganisatie, ontwikkeld door 
CleanLease. Wij weten als ervaren 
wasserij hoe belangrijk het is om 
waardevolle kleding met de beste 
zorg te behandelen en er voor 
te zorgen dat bewoners kunnen 
genieten van schoon en fris textiel.

SNEL EN EENVOUDIG AANMELDEN
Aanmelden kan snel en eenvoudig 
via het digitaal aanmeldformulier. 
Wanneer de bewoner is aangemeld, 
wordt er door ons een bevestiging 
gestuurd per mail. Indien een 
machtiging tot automatische 
incasso noodzakelijk is, wordt dit 
aangegeven in de bevestiging en 
kan er vervolgens veilig een digitale 
machtiging gegeven worden*. 

DIRECT STARTEN MET DE WAS
Zodra de aanmelding compleet is, 
sturen wij per post een Welkomstbox 
toe. In de box vindt de bewoner vier 
persoonsgebonden waszakken die 
zijn te herkennen aan een codering 
op de waszak én een brochure die 
uitleg en informatie geeft over het 
gebruik van Mijn Waslijn. Nu kan 
er direct gestart worden met het 
aanbieden van de was. 

ALTIJD BIJ U TERUG
Bij binnenkomst in de wasserij 
voorzien wij alle kleding van een 
kleine codering dat correspondeert 
met de codering op de waszak. De 
was moet daarom altijd aangeboden 
worden in de persoonsgebonden 
waszak, zodat de juiste kleding terug 
komt bij de juiste bewoner.

DIRECT 

DIGITAAL AANMELDEN 

VAN BEWONERS:

WWW.CLEANLEASE.COM/

MIJNWASLIJN

1.  De waszak: De gedragen kleding kan direct worden 
aangeboden in een persoonlijke waszak.

2.  De kleding coderen: Een wasserijmedewerker voorziet de 
kleding van een kleine codering.

3.  Het reinigingsproces: Onze wasserijmedewerkers kiezen de 
juiste behandeling voor de kleding.

4.  De schone was: De kleding en persoonlijke waszak worden 
schoon en netjes retour geleverd.

ZO WERKT HET

WAS NOG NOOIT 
ZO GOED GEREGELD!

*  Of het machtigen via automatische incasso wel of niet noodzakelijk is, hangt af van de 
contractuele afspraken die zijn gemaakt tussen de zorgorganisatie en de wasserij.

Mijn

Waslijn

Mijn

Waslijn

Mijn

Waslijn

Mijn

Waslijn
Mijn

Waslijn

mijn

Waslijn

Mijn

Waslijn
mijn

Waslijn


