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Regeling wasverzorging voor extramurale cliënten van Zorgcentrum St. 
Franciscus 
 
Indien u de was door Zorgcentrum St. Franciscus laat verzorgen, wassen wij de volgende 
(wasmachine)wasbare zaken voor U: 
- Lakens/slopen 
- Dekbedovertrekken 
- Moltons 
- Badhanddoeken/was handjes 
- Theedoeken 
- Sopdoekjes 
- Ondergoed 
- Nachtkleding 
- Zakdoeken 
- Lingerie 
- Panty's/sokken 
- T-shirts 
- Alle bovenkleding (overhemden, blouses, pantalons, truien enz.) 
 
Chemisch reinigen of wassen van kleding dat niet machine wasbaar is, is niet mogelijk door 
Zorgcentrum St. Franciscus. De cliënt dient zelf afspraken te maken met een stomerij. 
 
Indien de cliënt ervoor kiest om deze was door het zorgcentrum te laten verzorgen, 
bedragen de kosten hiervan in 2019 € 79,00 per maand. Jaarlijks zullen deze kosten per 1 
januari worden geïndexeerd. 
 
De benodigde wasmerkjes zijn te verkrijgen bij Broenen, Nieuwstraat 74,5126 CG Gilze. 
Tel. 0161- 452161. Op ieder wasmerkje moeten de volgende gegevens staan: 
De voorletter en achternaam (naam echtgenoot en geboortenaam, geboortedatum en de 
naam van het Zorgcentrum afgekort (SVSF). 
 
Voor het uitsorteren van de was door onze medewerkers is het gewenst dat u de 
wasmerkjes als volgt innaait: 
Voorkant boven aan rechter buitenzijde 
Badhanddoeken, washandjes, zakdoeken, lakens, moltondekens, keukenhanddoeken, 
servetten, ontbijtlakens, theekleedjes, vaatdoekjes. 
 
Binnenzijde kraaghoogte. 
Hemden, nachthemden, overhemden, pyjamajasjes, onderjurken. 
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Binnenzijde achterkant op elastiekhoogte 
Onderbroeken, panty's, pyjamabroeken. 
 
Buitenzijde achterkant in het midden 
Dekbedovertrekken. 
 
Buitenzijde bovenkant in het midden 
Hoeslakens. 
 
Buitenzijde achterkant boven rechterkant  
Slopen. 
 
De “Regeling wasverzorging voor extramurale cliënten” is vastgesteld op 24 april 2012. Bij 
jaarlijkse evaluatie is alleen het tarief aangepast. Het voorliggende protocol is per 1 januari 
2019 van kracht. 
 


