
 
 

  

KLEDING AANMELDEN 
      U kunt zich aanmelden bij de wasservice via het 

mutatieformulier dat verkrijgbaar is bij uw instelling, via het 
secretariaat van LipsPlus Gemert, telefoonnummer  
0492-361309 of via het aanmeldformulier op de website 
https://www.lipsplus.nl/diensten/particulieren/   

 
 
 

 KLEDING MERKEN 
      Uw kleding wordt door LIPS+ voorzien van de 

LipsPlus Identification tag (LI-tag). De LI-tag is een klein 
flexibel merkje met daarin een Ultra High Frequency-chip. 
Om kleding optimaal te verzorgen sorteren wij de 
persoonswas bij binnenkomst in de wasserij. Bij het sorteren 
wordt voor ieder artikel het juiste was- en afwerkproces 
geselecteerd. Het automatisch sorteren is dankzij de LI-tag 
nu mogelijk geworden. Hierdoor creëren we een foutloze 
identificatie van meerdere artikelen tegelijk en is uw was 
zichtbaar tijdens het hele wasproces. De drie eerste keren 
dat u uw wasgoed aanbiedt bij de wasserij is er nog niets 
gechipt. U levert uw kleding de eerste drie keren aan in een 
aparte oranje re-usable waszak, met bijbehorend ingevuld 
formulier "nieuwe cliënt". De oranje waszakken en de  
formulieren worden via de instelling aan u verstrekt. 
 

 
 AANBIEDEN 

Nadat u de eerste drie keren de was aangeboden heeft in de 
oranje waszak, verzamelt u de was wekelijks in de rode 
waszak. Deze ontvangt u van LipsPlus Gemert met de 
levering van uw schoon wasgoed. 

 
 

 OPHALEN 
Uw vuile was wordt afhankelijk van de instelling waar u 
verblijft 1x of 2x per week bij u opgehaald. Zoals 
bovenstaand aangegeven hoeft niet alle kleding in de 
waszak visueel gemerkt te zijn of reeds voorzien te zijn van 
chip. Ongechipt goed wordt bij binnenkomst alsnog gechipt. 
Nieuwe kleding kunt u dus eerst dragen en nadien 
ongemerkt toevoegen aan de waszak met uw vuile 
wasgoed. 

  
 

 IN DE WASSERIJ 
 In de wasserij wordt uw kleding gesorteerd op wasproces, 
gewassen, gedroogd, gestreken, geregistreerd en ingepakt. 

 
 
 
 

 TERUGBRENGEN 
U ontvangt uw was na 5 werkdagen weer schoon retour.  
Uw wasgoed wordt verpakt in een plastic sealpakket. Het 
pakket is voorzien van een sticker waarop uw naam, 
kamernummer en afdeling en de retour geleverd artikelen 
staan vermeld. 
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KLEDINGADVIEZEN 
Wij adviseren u de volgende aantallen per kledingstuk aan te schaffen, zodat u altijd voldoende 
kleding tot uw beschikking heeft: 

 

SOORT KLEDINGSTUK ADVIES AANTAL 

 DAMES HEREN 

Vesten, truien of colberts 5 5 

Onderbroeken 20 20 

Onderhemden/T-shirts 20 20 

Pyjama’s of nachthemden 14 14 

Badjassen/ochtendjassen 2 2 

Japonnen of rokken/pantalons en blouses 8  

Pantalons, overhemden  8 

Panty’s naar behoefte (en tijdige aanvulling) 10  

Sokken/pantykousjes 10 paar 10 paar 

BH’s 4  

 
 

Aanschaffen kleding en was-etiket 
Uw kleding wordt bij het uitpakken door onze medewerkers zorgvuldig gesorteerd, zodat het artikel het 
juiste wasproces ondergaat. Wij adviseren u goed te letten op het was-etiket bij de aanschaf van uw 
kleding. 

 
De meeste artikelen kunnen wij gewoon voor u wassen. Artikelen waar meer dan 40% wol in is 
verwerkt, colberts, leer, suède, zijde, angora, handwas en kwetsbare stoffen die niet in de droger 
mogen, worden door ons chemisch gereinigd (gestoomd). Hiermee kunnen wij garanderen dat deze 
artikelen weer keurig aan u worden terug geleverd. Wij adviseren bij aanschaf te letten op de volgende 
symbolen  

 
Ondergoed en nachtkleding  
Materiaal katoen of polyester/katoen. Wit of lichte kleuren 
TIP: Koop 1 à 2 maten te groot bij katoen (krimp 10%) 
 
Bovenkleding (Overhemden, Truien, Pantalons, rokken, jurken)  
Materiaal katoen of polyester/katoen, viscose, acryl 
TIP: Koop liever geen kleding waarin wol is verwerkt of plooirokken 
 

 
 
 
 

 
 
     Wassen                Bleken                  Strijken                Drogen      Chemisch Reinigen  
                                                               (Stomen) 

 
Prijsstelling en facturatie 
Met de instelling waar u verblijft, hebben wij afgesproken welke tarieven wij voor het wassen voor u in 
rekening brengen. Om de facturatie te vereenvoudigen en de kosten laag te houden verzoeken wij u 
een automatische incasso in te vullen bij aanmelding. U ontvangt iedere 4 weken een factuur voor uw 
was van LIPS+. 
 
Contact 
Heeft u vragen, klachten of andere opmerkingen over onze dienstverlening, dan kunt u contact 
opnemen met ons wascentrum in Gemert 0492–361309. Wij zijn ook per e-mail bereikbaar via 
gemert@lipsplus.nl       
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TOELICHTING NAT REINIGEN OF STOMEN (CHEMISCH REINIGEN) 

 
Het verschil tussen nat reinigen en stomen is dat er bij natreiniging gebruik wordt gemaakt van water 
en bij ‘stomen’ niet. Waar men in de volksmond spreekt over ‘stomen’, wordt veelal bedoeld ‘chemisch 
reinigen’.  
 
De beoordeling of een artikel gestoomd of natgewassen wordt, ligt bij de wasserij en wordt aan de 
hand van de volgende punten gemaakt:  
1. Vezelsamenstelling  
2. Was etiket  
3. Vervuiling  
4. Afwerking  
 
Ad 1 en Ad 2:  
Afhankelijk van wat het etiket aangeeft. Indien geen etiket aanwezig: stoomgoed. Het komt voor dat 
etiketten in kleding aangeven dat er wel natgewassen mag worden, maar niet machinaal gedroogd.  
In het professionele proces dat in wasserijen wordt toegepast, is alleen machinaal drogen mogelijk.  
In dergelijk voorkomende gevallen wordt de kleding chemisch gereinigd. Ook kleding die volgens het 
etiket alleen geschikt is voor handwas, wordt chemisch gereinigd.  
 
Ad 3: Vervuiling wat betreft vlekverwijdering. Sommige vlekken gaan er met stomen uit en met wassen 
niet of andersom. Voorafgaand aan het reinigingsproces vindt eerst visuele controle van de 
kledingdelen plaats. Op basis van jarenlange ervaring, weten onze medewerkers exact welke 
behandelingsmethode voor een adequate vlekverwijdering moet worden gebruikt zonder dat het artikel 
tijdens het proces beschadigd raakt.  
 
Ad 4: Artikelen die natgewassen worden, moeten gemakkelijk afgewerkt kunnen worden.  
Bij tierelantijntjes wordt het artikel gestoomd. Bijvoorbeeld een plooirok, hier moeten plooien in geperst 
worden en zal dus ten alle tijden gestoomd worden.  
 
Al de te reinigen bovenkleding mag ongesorteerd in de waszak. Indien kleding absoluut niet gestoomd 
mag worden (i.v.m. de kosten) dan behoort dit aan de wasserij doorgegeven te worden middels het 
formulier “afwijkende wasvoorschriften”. Dit betekent tevens dat als er iets door de wasserij verwassen 
wordt, de verantwoording niet bij de wasserij ligt, maar bij de cliënt.  
 
De volgende artikelen worden altijd behandeld als stoomgoed: 
  

• Colbert  

• Stropdas  

• Wollen kleding (en ook: alpaca, angora, kashmer, kasjmier, lana, merino, mohair, scheerwol, 
schurwolle, virgin)  

• Zijden kleding  

• Kleding van 100% acryl  

• Kleding van en met leer en suède  

• Plooirokken  

• Ondergoed met chloorvezel (thermisch ondergoed) 


