ZONDER INVESTERING
ÉÉN PRIJS PER KILOGRAM WASGOED

Wie zijn wij?
Wij zijn Laundry Use, onderdeel van
Laundry Expert; totaal leverancier in de
textielbranche welke alle producten en
diensten levert die nodig zijn voor een
eigen wasruimte of wasserij.
Laundry Use bundelt deze producten en
diensten in één abonnement zodat u
zonder investering uw eigen wasruimte
kunt realiseren. U betaalt alleen één
prijs per kilogram wasgoed.
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Van bezit
naar gebruik
Een belangrijke reden van de grote hoeveelheid afval
en grondstoﬀentekort is de overgang van eigendom
naar de klant/gebruiker. Hierdoor kan het bedrijf of
leverancier geen invloed meer uitoefenen op de
levensduur van het product en wat ermee gebeurt na
gebruik.
Bruikleen
Daarom biedt Laundry Use haar machines aan als
bruikleen waardoor wij afhankelijk blijven van de
levensduur van de apparatuur. We selecteren de
meest duurzame machines zodat deze lang meegaan.
En krijgt de machine dan toch storing? Dan heeft u er
geen omkijken naar. Wij nemen het onderhoud van
de machines voor onze rekening. Na gebruik worden
machines gereviseerd, waarbij onderdelen worden
hergebruikt en opnieuw ingezet. Zo werken wij
met Laundry Use aan een circulaire economie.
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"Wij betalen één prijs per kilogram
wasgoed, inclusief industriële
wasmachines met een bijpassende
wasdroger, automatisch gedoseerd
wasmiddel, 24/7- bereikbaarheid
en 8-uurservice."

De Laundry Use
formule
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SCHOON
WASGOED

1

Hoeveel KG
gaat u wassen?
Berekening a.d.h.v. aantal bewoners/kamers
Professioneel of industrieel?
Welke was, droog en strijkapparatuur
heeft u hiervoor nodig?
Wat heeft u verder nodig voor gegarandeerd
schoon wasgoed?

+ Wastechnische controles
+ Medische dekbedden
+ Bedrijfskleding
+ RFID
+ Certiﬁcering
+ Bed-badlinnen

2
Een abonnement
op maat
Eén prijs per KG wasgoed
Berekening integrale (totale) kostprijs
per KG wasgoed

3

3D-tekening

Installatie en
inrichting
wasruimte
Voorprogrammeren van de wasprogramma’s
Installatie van de wasserijapparatuur
Uitleg en instructies
Basiscursus prof. wassen

4

Zorgeloos
wassen
Toelevering van uw wasmiddel
24/7-bereikbaarheid
8-uurservice (all-in)
• Incl. onderhoud
A-kwaliteit machines met lange levensduur
• Wassen en drogen al binnen 40 min.

5

AANPASSEN INDIEN NODIG
Halfjaarlijkse rapportage
• Minder gewassen: ontvang geld terug
• Meer gewassen: korting op de prijs
per KG
Hygiëne check

Verlengen van
uw abonnement?
Verlengen met korting en apparatuur behouden
Nieuw abonnement met nieuwe apparatuur
Geen van beide

6

Professionele
oplossing voor
kleinschalige
woonzorglocatie
Wij hebben 20 studio's ingericht
voor begeleid wonen voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Om de 250 kg aan wasgoed per week
te verwerken maken wij gebruik van
twee professionele wasmachines
met bijpassende wasdrogers en
professioneel wasmiddel. Als er wat
is kunnen wij Laundry Use 24/7
bereiken en staat er binnen 8 uur
een monteur op de stoep.

Industriële
oplossing voor
de wasserij
Wij wassen wekelijks ongeveer
7.000 kg wasgoed voor hoofdzakelijk
horecabedrijven. Hiervoor gebruiken
wij vier 60 kg industriële wasmachines,
één 60 kg industriële wasdroger, een
complete industriële mangelstraat
en complete technische installatie.
Voor dit alles betalen wij één prijs
per kilogram wasgoed.

BENT U BENIEUWD NAAR WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
BEL DINAND!

Coevorderweg 14
7783 BE Gramsbergen

H EL PD ES K

088 - 528 6388
info@laundryuse.nl
www.laundryuse.nl

Vragen? Neem dan
vrijblijvend contact
met mij op!

088 - 528 6388

