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Wasverzorging  
Woont u in het verpleeghuis IDW of KSW van Zorgcentrum St. Franciscus of maakt u gebruik 
van het Volledig Pakket Thuis, dan zorgt Zorgcentrum St. Franciscus gratis voor het wassen 
van uw bad- en beddengoed. Hieronder vallen:  
- Lakens / slopen  

- Dekbedovertrekken  

- Moltons  

- Badhanddoeken / washandjes  

- Theedoeken  

- Sopdoekjes  
 
Het reinigen van uw persoonsgebonden was, komt voor uw eigen rekening. Onder 
persoonsgebonden was wordt verstaan:  
- Ondergoed  

- Nachtkleding  

- Zakdoeken  

- Lingerie  

- Panty’s / sokken  

- T-shirts  

- Overhemden / blouses  

- Pantalons  

- Truien  

- Jurken  

- Vesten  

- Alle andere onder- en bovenkleding  
 
U kunt uw persoonsgebonden was zelf (laten) doen of laten verzorgen door de medewerkers 
van de wasserij van Zorgcentrum St. Franciscus. De kosten hiervan bedragen € 67,15 per 
maand. Ook kunt u ervoor kiezen alleen onderkleding en nachtkleding door ons te laten 
wassen. De kosten hiervoor bedragen € 38,45 per maand. Als u alleen de onderkleding wilt 
laten wassen door St. Franciscus, bedragen de kosten € 20,50 per maand.  
Jaarlijks zullen deze kosten per 1 januari worden geïndexeerd.  
De persoonsgebonden was die u laat verzorgen door Zorgcentrum St. Franciscus dient 
voorzien te zijn van uw naam en moet goed wasbaar zijn en in de droger kunnen. U draagt 
zelf het risico op krimpen e.d.  
De kosten van chemisch reinigen of wassen van kleding die niet machinewasbaar is, vallen niet 
onder het tarief van € 67,15 resp. € 38,45/€ 20,50, maar komen altijd voor uw eigen rekening. 
U dient zelf afspraken te maken met een stomerij. 
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Antwoordstrook  
Deze antwoordstrook s.v.p. binnen 5 werkdagen inleveren bij de receptie van Zorgcentrum 
St. Franciscus. 
 
Dhr./Mw. ……………………………………..……………………….………… Appartement: ………………………… 
 

□   Draagt zelf zorg voor de persoonsgebonden was.  

□   Laat de persoonsgebonden was verzorgen door Zorgcentrum St. Franciscus. De kosten 

hiervoor bedragen € 67,15 per maand. Onderstaande incassomachtiging is ingevuld.   

□ Laat alleen de persoonsgebonden onderkleding en nachtkleding wassen door 

Zorgcentrum St. Franciscus. De kosten hiervoor bedragen € 38,45 per maand. 
Onderstaande incassomachtiging is ingevuld.   

□ Laat alleen de persoonsgebonden onderkleding wassen door Zorgcentrum St. 

Franciscus. De kosten hiervoor bedragen € 20,50 per maand. Onderstaande 
incassomachtiging is ingevuld.   

 
s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

 
Incassomachtiging 
Hierbij geef ik toestemming aan Zorgcentrum St. Franciscus om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven 
wegens het verzorgen van mijn persoonsgebonden was. 
 
 
Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
Rekeningnummer [IBAN] : ………..………………………………………..…..…………………………………………. 
 
 
Plaats en datum : …..………………….…..………………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. 
 


