Kleding adviezen en wasvoorschriften
‘Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor u en ons’.
Wanneer u of uw familielid opgenomen wordt in het Parkhuis vinden wij het, samen met
u, belangrijk dat de uiterlijke verzorging goed geregeld is.
De kleding waarover u of uw familielid beschikt vormt hierin een belangrijk aspect. In de
kledinglijst leest u welke hoeveelheden wij noodzakelijk achten om dagelijks over
voldoende kleding te kunnen beschikken. Indien bij opname deze aantallen niet
aanwezig zijn, verzoeken wij u dit binnen één maand aan te vullen.

Attentiepunten


Het Parkhuis heeft zelf geen wasserij, zowel het linnengoed als het
persoonsgebonden goed wordt extern gewassen. Hiervoor is gekozen om aan de
wettelijk vastgestelde eisen te voldoen op het gebied van bacteriologische bewassing.
Het is heeft daarom de voorkeur om de persoonsgebonden was door het Parkhuis te
laten verzorgen.



Alle kleding dient gemerkt te worden, hiervoor dient de kleding schoon afgegeven te
worden in de linnenkamer. Er dient duidelijk aangegeven te worden voor wie de
kleding bestemd is, en welke locatie en kamer (voor zover bekend) de cliënt verblijft.
Nadat de kleding gemerkt is wordt het in de kast van de cliënt gelegd. Indien het een
nieuwe opname betreft, graag vooraf telefonisch contact opnemen met de
linnenkamer (via tel 078-6220000).



Bij vermissing van kledingstukken of beschadiging van kledingstukken kan het
Parkhuis niet aansprakelijk gesteld worden. Wel kan een beroep gedaan worden op
de vergoedingsregeling van de wasserij indien vast te stellen is dat dit bij hen heeft
plaatsgevonden.
De wasserij hanteert een wachtperiode van 3 weken bij vermiste kledingstukken, bij
beschadigingen van kledingstukken door derden of door voorwerpen die
achtergebleven zijn in de kledingstukken kunnen zij niet aansprakelijk worden
gesteld. Afhankelijk van het aantal wasbeurten wordt een vergoedingspercentage
gehanteerd van de aankoopwaarde. Het is dus van belang om van nieuwe kleding de
aankoopbonnen te bewaren. Indien u van mening bent dat dit van toepassing is kunt
u contact opnemen met de medewerkers van de linnenkamer.



Alle kleding, ook kleding die in eigen beheer wordt gewassen, dient gemerkt te
worden zodat herleidbaar is van welke cliënt het kledingstuk is. Alleen indien een
kledingstuk gemerkt aangeboden wordt ter bewassing bij de wasserij, wordt het
kledingstuk geregistreerd als zijnde een pantalon, onderbroek, jurk etc.

De medewerkers van de linnenkamer zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag)
aanwezig tussen 08.30 uur en 16.00 uur.
Zij zijn u graag van dienst met adviezen en tips.

Kleding en wassen
Wanneer u nieuwe kleding/schoenen gaat aanschaffen is het verstandig gebruik te
maken van onderstaande adviezen voor het kopen van nieuwe kleding en schoenen voor
cliënten van verpleeginstellingen.
Dit ter voorkoming van problemen bij frequent en intensief reinigen.
1. Koop nooit kleding zonder onderhoudsetiket/wasvoorschrift!
2. Oude kleding niet zelf weggooien, maar aanbieden in de linnenkamer zodat de kleding
uit het registratie systeem wordt gehaald.
3. Kwaliteit en wasbaarheid van de kleding is heel belangrijk! Bedenk dat er vaak
verschoond en gereinigd moet worden, in enkele gevallen meermalen per dag.
4. Katoen krimpt in de was. Dus: koop ruimer!
5. Onderkleding moet heet gewassen kunnen worden. Kleuren gaan dan vervagen. Koop
deze kleding in witte of licht gekleurde tricot, badstof of katoen.
6. Kledingstukken van verschillend gekleurde materialen kunnen in de was doorlopen.
7. Kleine kledingstukken zoals sjaals, stropdassen etc. zorgen voor hoge waskosten
indien u ervoor kiest de kleding te laten verzorgen via het Parkhuis gezien de
bewerkelijkheid van deze kledingstukken.
8. Bedenk, dat fragiele fournituren (knoopjes, kraagjes, ceintuurs, etc.) gemakkelijk
beschadigen en/of losraken.
9. Koop kleding, waarbij het aan- en uittrekken gemakkelijk gaat.
10. Voor de aankoop van schoenen kunt u het beste contact opnemen met de
fysiotherapie.



HET PARKHUIS AANVAARDT, INDIEN KLEDING WORDT AANGESCHAFT DIE NIET VOLDOET AAN DEZE
KLEDINGADVIEZEN, GEEN AANSPRAKELIJKHEID .


BIJ VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN KUNT U C ONTAC T OPNEMEN MET DE
T EAMLEIDING VAN DE VERPLEEGAFDELING OF LINNENKAMER .

Etiketten, waarop moet u letten
Onderstaande tabel geeft voor verschillende kledingstukken aan welke materialen er het
beste blijven uitzien, ook na veelvuldig wassen.
ARTIKEL

MATERIAAL

Ondergoed

Wit of bleekecht
gekleurd tricot katoen

Nachtgoed

Wit of licht gekleurd, bij
voorkeur tricot of
badstof, katoen of
polyester /katoen 65/35

Overhemden, blouses,
T-shirts

Wit of licht gekleurd
katoen of
polyester/katoen 65/35

Japonnen en rokken

Polyester 100%
Polyester/katoen 65/35
Eventueel katoen

Pantalons

Katoen (corduroy)
100%
Polyester 100%
Polyester/katoen 65/35
Polyester/wol 80/20

ETIKET *

Jacks en jasjes
Katoen 100%, polyester
100%
Polyamide 100%
Polyester/katoen 65/35
Polyester/wol 80/20
Vesten en truien

Katoenen tricot

Sokken, kousen, panty’s

Acryl
Wol/acryl
Polyamide (nylon)
*ARTIKELEN DIE WARMER
BEHANDELD KUNNEN WORDEN
ZIJN NÓG BETER!

Bijlage 1
Waskosten
Middels een zorgvuldige en uitgebreide aanbestedingsprocedure op basis van een
programma van eisen heeft het Parkhuis haar wasserij keuze gemaakt.
Uit deze aanbesteding zijn de volgende marktconforme prijzen tot stand gekomen,
prijspeil 2021*.
Prijzen persoonsgebonden wasgoed (incl. BTW)
Artikel
BH
Corset
Nachtjapon
Onderbroek
Onderhemd
Panty
Pantykous
Pyjamabroek
Pyjamajas
Sok per stuk
T-shirt
Blouse
Jurk/japon
Korte broek
Overhemd
Pantalon
Polo
Rok
Spijkerbroek
Topje
Trainingsbroek
Trainingsjas
Trui
Vest

Stuksprijs
€ 0,58
€ 0,75
€ 0,82
€ 0,40
€ 0,40
€ 0,40
€ 0,40
€ 0,82
€ 0,82
€ 0,40
€ 0,70
€ 1,62
€ 2,38
€ 1,69
€ 1,66
€ 2,38
€ 0,82
€ 2,23
€ 1,61
€ 0,69
€ 2,23
€ 2,23
€ 1,98
€ 1,98

Prijzen chemisch reinigen (incl. BTW)
Artikelgroep
Artikel
Bovenkleding
Colbert/Blazer
Chemisch reinigen
Gilet
Jas
Mantel
Pantalon wol
Plooirok
Stropdas
Trui wol

Stuksprijs
€ 6,85
€ 2,59
€ 9,80
€ 9,80
€ 2,38
€ 6,85
€ 5,77
€ 1,98

Artikelgroep
Bewonerskleding
vouwkleding

Bewonerskleding
hangkleding

Prijzen persoonsgebonden linnengoed (incl. BTW)
Artikelgroep
Artikel
Persoonsgebonden linnengoed
Badhanddoek
Dekbedovertrek
Dekbed
Kussensloop
Hoeslaken
Laken

Stuksprijs
€ 0,67
€ 2,35
€ 4,00
€ 0,61
€ 1,34
€ 1,34

* jaarlijks vindt indexering plaats, conform NZA-index.

Reparatiekosten
Door de medewerkers van de linnenkamer van het Parkhuis kunnen op deskundige wijze
reparaties aan kledingstukken worden uitgevoerd. Hiervoor gelden de onderstaande
prijzen, prijspeil 2021.
Prijzen overige reparaties op aanvraag bij de linnenkamer.
Knoop aanzetten
€ 0,60
Zoom pantalon handwerk per pijp
€ 2,20
Naadje stikken
€ 0,90
Nieuwe rits + inzetten
€ 6,50
Rits inzetten
€ 5,60
Elastiek inzetten
€ 1,15
Pantalon korter maken (stikken) per pijp
€ 2,15
Pantalon wijder maken
€ 8,30
Pantalon innemen
€ 8,30
Rok zomen handwerk
€ 4,60

