Vaskeservice

Berendsen
Vaskeservice.
– dit trygge valg!

Berendsen Vaskeservice har
serviceret borgere med vasketøj
i mange år.
Vælger du Berendsen Vaskeservice
til at vaske dit tøj, vælger du således
en erfaren leverandør, som ønsker
at give dig en god oplevelse i
hverdagen.

Vaskeordningen – sådan gør du:
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Tilmelding

Vasketøj

Afhentning

Vask

Fortæl din
visitator fra
kommunen, at
du vil tilmel
des Berendsen
Vaskeservice.
Derefter kører
ordningen
helt auto
matisk.

Du skal ikke
sortere vaske
tøjet – det kan
du trygt
overlade til os.
Du skal blot
lægge det i
vasketøjs
posen, som
du får udleve
ret inden den
første afhent
ning.

Din ”vaske
mand” afhenter
vasketøjet hos
dig på en fast
dag, et aftalt
tidspunkt – og
gerne præcis
på det sted,
som du anviser.
Har du brug for
en ekstra afhentning, klarer
vi også det.

Vaskeriet er
svanemærket.
Vi bruger
derfor kun
allergivenlig
sæbe, der er
skånsom mod
dit tøj og din
hud.
Uldtøj bliver
vasket gratis.

Service
Vi tilbyder dig gratis lån af linned.
Endvidere tager vi altid hensyn til specielle
behov som f.eks. allergi og en hverdag med
mange aktiviteter. Du er derfor altid velkom
men til at ringe om dine ønsker og behov.

Tilkøbsydelser
Vi har en lang række gode tilkøbsydelser til
lave priser.
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Sammenlægning
Tøjet bliver
tørret og pænt
lagt sammen.
Sengetøj, duge,
viskestykker og
lommetørklæder bliver
rullet – og det
bedste er, at
det ikke koster
dig ekstra.
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Levering
Din ”vaske
mand” leverer
dit rene tøj en
uge efter
afhentning
– og gerne
præcis på det
sted, som du
anviser.

Berendsen Vaskeservice er gået
sammen med Delfin VASK
Vælger du Berendsen Vaskeservice, får du
således det bedste fra os begge.

Vaskeservice
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Maksimal
sikkerhed for,
at du får dit tøj tilbage

Vi kender vigtigheden af at passe på dit tøj! Vi sætter derfor
et lille mærke i tøjet, så vi på vaskeriet altid kan se, at det
tilhører dig. På den måde er der maksimal sikkerhed for, at
du altid får alt dit tøj tilbage fra vaskeriet.
Mærket vil sidde på indersiden af tøjet, så du hverken kan se
eller føle det, når du har tøjet på.

”Vaskemanden”
– et trygt og kendt
ansigt i hverdagen
• ”Vaskemanden” kommer på en fast dag og et
aftalt tidspunkt – og han bærer uniform og ID.
Du kan derfor trygt åbne døren.
• ”Vaskemanden” hjælper meget gerne med små
gøremål, så som at fjerne skrald og tomme flasker.
• ”Vaskemanden” kan yde førstehjælp, og han kan
derfor altid træde til, hvis du får brug for hjælp.

Vi er altid
inden for
rækkevidde
– og vi er altid klar
til at hjælpe dig.

Telefon:
32 53 90 10
e-mail:
35853283@berendsen.dk
Mandag – torsdag
kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

Berendsen Vaskeservice – dit trygge valg!
5075 0060
575-022

Svanemærket
tøjvask

Vi vasker uld
– gratis

Miljørigtig
rens

