
Uw was wordt door ons, Newasco, voor u verzorgd. Newasco is een 

professionele wasserij.  De manier waarop wij kleding wassen is anders dan bij 

u thuis. Wij wassen grote hoeveelheden textiel en kleding en hebben daarom 

veel geautomatiseerd. Ook voldoen wij graag aan de voorschriften voor hygiene 

die we vanuit onze klanten in de zorg krijgen opgelegd.

Om problemen bij vaak en intensief wassen te voorkomen, hebben wij deze  

10 Top Tips verzameld om u te helpen bij het kopen van uw kleding.

10 toptips
bij het kopen van kleding

onderhoudsetiketten
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10 toptips
bij het kopen van kleding

Koop nooit kleding zonder 

onderhoudsetiket

Laat uw nieuwe kleding altijd eerst 

merken, voordat u het in de was doet. 

Vraag de linnendienstmedewerker of 

Service punt hoe u dit dient aan te 

bieden.

Bedenk dat er vaak verschoond en 

gewassen moet worden. Kwaliteit 

en wasbaarheid zijn daarom heel 

belangrijk! Koop altijd kleding 

met een onderhoudsetiket. Eigen 

vervaardigde kleding of kleding 

zonder onderhoudsetiket worden op 

eigen risico behandeld.

Katoen krimpt in de was. Houdt 

hier rekening mee. Stoffen met 

samengestelde vezels (zoals de 

combinatie van polyester met katoen) 

krimpen ook, maar minder. 

Geef de voorkeur aan 

kreukherstellend materiaal.

Onder(kleding)goed moet op 

tenminste 55 graden Celcius 

gewassen kunnen worden. Dit in 

verband met hygiëne. 

Bedenk dat knoopjes, ritsen, 

applicaties, bedrukkingen op kleding 

kwetsbaar kunnen zijn voor het 

proces in de wasserij. Schade hieraan 

zal niet worden vergoed. 

Kleding waarin wol of zijde is 

verwerkt is minder geschikt om 

machinaal te wassen en daarom 

minder geschikt voor behandeling in 

de wasserij.

Koop kleding waarbij het zelfstandig 

aan- en uittrekken makkelijk gaat.

Koop geen kleding waarin een van de 

volgende symbolen zijn aangebracht:

Deze kleding kan bij ons meestal wel 

chemisch gereinigd worden. 

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.

www.newasco.nl/contact

