
Dienstverlening 

op maat

kleding registratiesysteem 

Uw bedrijfskleding wordt door middel van een unieke 

barcode geregistreerd. Wij regelen dit graag voor u. 

Zo weet u precies waar alle textiel is. Voorraadbeheer 

en managementinformatie zijn beschikbaar. Wilt u 

dat wij de inlegservice in de kledingkasten verzorgen? 

Geen probleem, dit doen wij graag. 

behandelwijze 

De behandelwijze van uw kledingstuk is onze 

expertise. Natwas, chemisch reinigen of een kleding-

specifieke behandelwijze, wij kunnen het allemaal. 

Reflecterende striping, geïmpregneerd textiel of kleding 

voor de foodindustrie zijn bij ons in goede handen. Uw 

nieuwe kleding blijft ook na een aantal wasbeurten van 

goede kwaliteit. Duurzaamheid staat voorop! 

dienstverlening op maat 

Bij ons vindt u geen standaard pakketten, uw wensen 

bepalen onze dienstverlening. Uiteraard met heldere 

en transparante afspraken. Wij gaan verder dan 

alleen het adviseren over kleding en verzorgen ervan. 

Heeft u hygiëne artikelen zoals handdoekautomaten, 

schoonloopmatten, logomatten en doeken nodig? Dit 

kunt u bij ons afnemen. Alles onder één dak! 

kwaliteit

Bij Newasco vinden we kwaliteit vanzelfsprekend. 

Zowel op het gebied van textiel als van onze 

dienstverlening. Newasco voert het CERTEX certificaat, 

inclusief de RABC-norm dat aansluit bij het HACCP 

systeem.

duurzaamheid

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen zijn onlosmakelijk met onze 

familiebedrijven verbonden. Wij maken bewuste 

keuzes in ons wasserijproces. En het gaat verder dan 

dat: onze leveranciers worden hieraan ook getoetst.

landelijke dekking

Bestaat uw organisatie uit meerdere locaties verspreid 

over Nederland?

Newasco bundelt de afspraken graag in één contract. 

Zo heeft u één contactpersoon, wel zo overzichtelijk.

meer weten?

Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan 

contact met ons op. Ga naar www.newasco.nl/contact 

voor een vestiging bij u in de buurt.

Was is voor veel bedrijven een tijdrovende zaak. Wij nemen deze taak graag van u over. 

U heeft immers wel iets anders aan uw hoofd!   

newasco voor bedrijven
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