
Contact 

Meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? 

   06 31 91 09 09 of 06 21 89 70 90
 www.wast-lingewaard.nl
  info@wast-lingewaard.nl       
  of volg ons op Facebook WaST Lingewaard

WaST Lingewaard is gevestigd aan 
Langstraat 287, 6691 EE Gendt  WaST

Was- en strijkservice in Lingewaard

De was- en strijkservice is een voorziening in  
samenwerking met de gemeente Lingewaard.



Hulp nodig met wassen en strijken?
WaST helpt u graag

Wat is de was- en strijkservice?
Bij de eerste kennismaking ontvangt u van ons een waszak. U 
vult deze zak met uw dagelijkse was. Denk aan beddengoed, 
handdoeken en kleding. In overleg halen we de waszak bij u thuis
op of bij een daarvoor bestemd ophaalpunt. In onze wasserij 
wordt het gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en 
gestreken. Uw wasgoed wordt gegarandeerd anoniem verwerkt. 
Binnen drie werkdagen ontvangt u de was weer terug.

Samen met u maken we duidelijke afspraken. Zoals over het 
halen en brengen van de was, onze garantie dat op de juiste 
wijze wordt gewassen, de wederzijdse verplichtingen, de 
werkwijze als er wat mis mocht gaan met de was etc. Deze 
afspraken worden op schrift vastgelegd en met u gedeeld.

Hoe werkt het?

De gemeente geeft de gestelde indicatie door aan WaST. 
Daarna neemt een medewerker van WaST contact met u op 
voor het afl everen van de waszak en om af te spreken wanneer 
de was bij u wordt opgehaald en terug gebracht.

Binnen 3 werkdagen brengen wij de was weer schoon bij u terug.

Voor wie is de was- en strijkservice?
De was- en strijkservice is er voor inwoners die huishoudelijke 
ondersteuning vanuit de WMO ontvangen en zelf hun was niet 
meer kunnen doen. Het gaat om inwoners van de gemeente
Lingewaard.

Wat kost het?
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik maken van
deze was- en strijkservice. Wel heeft u een indicatie Wassen en 
strijken nodig van uw gemeente. Per week kunt u maximaal twee 
waszakken laten wassen.

Voor meer informatie over WaST:
www.wast-lingewaard.nl

Waarom de was- en strijkservice?
• Geen omkijken meer naar uw was
• Nooit meer strijken
• We wassen zoals thuis
• Gratis

Ophalen was Terugbrengen schone was
Maandagochtend Woensdagmiddag

Woensdagmiddag Vrijdagmiddag


