
Was- en linnenvoorziening 
ZorgAccent 
Op het moment dat u bij ZorgAccent komt wonen (met een WLZ-indicatie)
zijn er verschillende mogelijkheden rondom de verzorging van uw was. 
De was- en linnenvoorzieningen zijn op hoofdlijnen onderverdeeld in twee groepen, 
te weten; het persoonsgebonden goed en het linnengoed.

Linnengoed
Onder linnengoed (ook wel platgoed genoemd) verstaan we het bed-, bad- en 
keukentextiel.
U kunt er voor kiezen om uw eigen linnengoed te gebruiken of om gratis gebruik te 
maken van linnengoed via ZorgAccent. Voor het wassen van het linnengoed berekenen 
we geen kosten door aan de bewoners van ZorgAccent. Dit geldt zowel voor uw eigen 
linnengoed als voor het zogenaamde ‘huurlinnen’ van ZorgAcccent.

Het vuile linnengoed wordt enkele malen per week door de externe wasserij op locatie opgehaald. De externe wasserij 
draagt er zorg voor dat er voldoende schoon linnengoed op voorraad is. De zorgteams zorgen ervoor dat elke bewoner 
voldoende schoon linnengoed in de (bad)kamer voorhanden heeft. 

Wanneer u uw eigen linnengoed wilt gebruiken, dan adviseren wij u om deze direct te laten voorzien van een 
wasmerkje met uw naam en kamernummer. U kunt met uw zorgteam overleggen op welke wijze dit kan worden 
uitgevoerd. 

Persoonsgebonden goed
Onder persoonsgebonden goed verstaan we uw lijfgoed en bovenkleding. 
Uw persoonsgebonden goed kunnen we op verschillende manieren (laten) wassen (verschillend per woonlocatie).

 Uw familie/ mantelzorger verzorgt het wassen van kleding zelf.

 Uw kleding wordt door de externe wasserij ‘WasmijnWas’ gewassen.

 Het zorgteam verzorgt het wassen van kleding (alleen mogelijk op enkele kleinschalige verpleeghuisafdelingen)

Uw cliëntadviseur en/of zorgteam informeert u graag welke mogelijkheden er zijn op uw woonzorglocatie.  

 Wassen door familie/ mantelzorger
Wanneer de familie of mantelzorger de was verzorgt dan ontvangt u hiervoor geen vergoeding. Als u hiervoor kiest, 
adviseren wij u om elk kledingstuk laten voorzien van een wasmerkje met uw naam en kamernummer. U mag ook een 
andere identificatiemethode met het team afspreken. 
Op sommige locaties kunt u door een medewerker van de linnenkamer uw kleding laten merken. De éénmalige kosten 
hiervan zijn dan maximaal € 83,77 incl. BTW (€ 46,65 voor persoonsgebonden goed en € 37,12 voor eigen linnengoed) 
voor de duur van uw verblijf. Dit betekent dat extra kledingstukken later ook nog kosteloos worden voorzien van een 
wasmerkje. Dit geldt ook wanneer uw wasgoed op een latere datum toch nog naar de externe wasserij gaat. 
Er zijn ook locaties die geen linnenkamer hebben; op deze locaties zal het betreffende zorgteam met u overleggen hoe 
de kleding gemerkt moet worden.  

 Uw kleding wordt door de externe wasserij WasmijnWas gewassen
Uw wasgoed wordt op uw appartement c.q. kamer in een aparte wasserijwasmand met waszak verzameld en binnen 
die werkdagen als een apart pakketje met pakbon weer bij uw appartement c.q. kamer afgeleverd. U betaalt per 
aangeboden kledingstuk (zie bijlage prijslijst 2022.) Na aanmelding door het zorgteam, ontvangt u van de wasserij een 
formulier en automatische incassomachtiging. 
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De maandelijkse kosten worden de eerstevolgende maand automatisch van de rekening afgeschreven en u ontvangt 
de factuur per mail. Tegen betaling is het ook mogelijk om een factuur per post te ontvangen.

Om te voorkomen dat uw maandelijkse kosten uitzonderlijk hoog worden, bijvoorbeeld vanwege uw aandoening heeft 
ZorgAccent een plafondbedrag afgesproken met de wasserij. 
Uw maandfactuur voor het wassen van kleding kan in 2022 niet hoger zijn dan € 104,07 incl. BTW. (Dit met uitzonde-
ring van de eerste factuur omdat hier ook de kosten voor het merken in is verwerkt.) Deze zogenaamde meerkosten 
zijn voor rekening van ZorgAccent.

Omdat de wasserij uw kleding als zeer waardevol beschouwt is het wenselijk om alle aangeboden kledingstukken te 
voorzien van een naamlabel en een UHF TAG. Deze TAG (Antennedraadje) zorgt ervoor dat uw kledingstuk wordt her-
kend, op de juiste manier wordt behandeld, retour geleverd en gefactureerd. De wasserij kan hiermee ook altijd zien 
waar uw kledingstuk zich bevindt. Het plaatsen van de TAG en uw naamlabel wordt direct na binnenkomst in de wasse-
rij gedaan. Het type kledingstuk wordt daarna geregistreerd en gevolgd tot deze weer op uw woonzorglocatie terug is. 

Op de eerste factuur worden ook éénmalig de kosten voor het merken van kleding € 83,77 incl. BTW ingehouden 
(€ 46,65 voor persoonsgebonden goed en € 37,12 voor eigen linnengoed). Ook hiervoor geldt de regel dat alle later 
ingeleverde kledingstukken, gedurende u verblijf bij ZorgAccent, kosteloos worden voorzien van een TAG en een 
naamlabel. 

Tenslotte heeft ZorgAccent met de wasserij een afspraak gemaakt over kapotte kledingstukken.
De wasserij controleert elk kledingstuk gedurende het gehele wasproces. Mochten er kleine defecten worden ge-
constateerd, dan worden deze kosteloos voor u gerepareerd, denk hierbij aan het aanzetten van een knoopje, en het 
stikken van een naad. Mocht het kledingstuk ernstig kapot zijn, dan neemt de wasserij contact op met u of uw eerste 
contactpersoon. In gezamenlijk overleg repareren zij het kledingstuk dan tegen betaling of leveren het kapot terug.

Mocht een kledingstuk niet tijdig terug worden geleverd omdat het volgens de wasserij niet schoon is dan krijgt u, of 
uw eerste contactpersoon, hierover een berichtje van de wasserij. 

 Het zorgteam verzorgt het wassen van uw kleding
Op enkele woongroepen is het mogelijk om de kleding te laten wassen door het zorgteam. Het wassen van kleding 
wordt dan gedaan door het zorgteam en wordt gezien als een dagelijkse groepsactiviteit. Indien mogelijk kunt u 
deelnemen aan deze activiteit. 
De kosten van het laten wassen door het zorgteam zijn maximaal € 44,91 incl. BTW per maand. Over de maandelijkse 
betaling hiervan maakt u met het zorgteam afspraken.

Als het zorgteam de was verzorgt is het wenselijk om elk kledingstuk laten voorzien van een wasmerkje met uw naam 
en kamernummer. Indien wenselijk mag u ook een ander identificatiemethode met het team afspreken. 
Op sommige locaties kunt u door een medewerker van de linnenkamer u kleding laten merken. De éénmalige kosten 
hiervan zijn maximaal € 83,77 incl. BTW (€ 46,65 voor persoonsgebonden goed en € 37,12 voor eigen linnengoed) 
voor de duur van uw verblijf. Dit betekent dat extra kledingstukken later ook nog kosteloos worden voorzien van een 
wasmerkje. Dit geldt ook wanneer uw wasgoed op een latere datum toch nog naar de externe wasserij gaat.
Er zijn ook locaties die geen linnenkamer hebben; op deze locaties zal het betreffende zorgteam met u overleggen hoe 
de kleding gemerkt moet worden.  
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Wasserij WasMijnWas Persoonsgebonden Kleding

 Artikelgroep  Artikel Stuksprijzen WasMijnWas 
(incl. BTW)

Zakdoek  € 0,36 

 Hemd  € 0,25 

 Onderbroek  € 0,25 

 Onderbroek lang  € 0,27 

 Netbroekje  € 0,16 

 Maillot / Legging  € 1,01 

 Nachtjapon / Pyjamajas  € 0,68 

 Pyjamabroek  € 0,68 

 Ondershirt korte mouw  € 0,66 

 Ondershirt lange mouw  € 0,66 

 Plukpak / Hansop  € 0,68 

 BH  € 0,53 

 Sok / Kous / Panty (per stuk)  € 0,16 

 Steunkous  € 0,16 

 Spijkerbroek  € 1,40 

 Trainingsbroek / Joggingbroek  € 1,21 

 Rok  € 1,63 

 Broek  € 1,40 

 Overhemd  € 1,47 

 Blouse  € 1,63 

 Trui/vest/Sweater  € 1,12 

 T-shirt / Poloshirt  € 0,87 

 Shirt lange mouw  € 1,62 

 Spencer  € 1,62 

 Jas kort  € 1,60 

Jas lang  € 1,62 

Blazer / Colbert  € 2,97 

 Korte Broek  € 0,94 

 Bodywarmer  € 1,62 

 Sok / Kous / Panty (per stuk)  € 0,20 

 Verbandrol / Zwachtel  € 0,52 

 Ballendeken / Dekbed speciaal  € 23,64 

 Handschoentjes (per stuk)  € 0,51 

 Dienstkleding (per stuk)  € 0,97 

 Japon / Jurk  € 1,62 

 Schort / Sloof  € 0,92 

 Tafellaken  € 0,67 

Servet  € 0,11 
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Deken wol / fleece  € 1,69 

Sjaal  € 0,93 

Badjas / Duster  € 1,42 

Pantalon (stomerij)  € 4,86 

Trui/Vest (stomerij)  € 4,02 

Spencer (stomerij)  € 4,02 

Jas / Jack (stomerij)  € 10,20 

Colbert (stomerij)  € 6,26 

Stropdas (stomerij)  € 4,02 

Gilet (stomerij)  € 4,02 

Rok (stomerij)  € 4,86 

Blazer (stomerij)  € 6,26 

 Merken PGG-platgoed (eenmalig) 37,12

 Merken bovenkleding & lijfgoed 
(eenmalig)

46,65

 Portokosten (factuur per post)  1,32


