Reinigen kleding

Top 10 tips

Springendal is een professionele, industriële wasserij en heeft
niet altijd dezelfde mogelijkheden die u thuis heeft om kleding te
behandelen. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:
• Bij aankoop van nieuwe kleding is het belangrijk dat u let op de
textielsoort en de wasvoorschriften in het onderhoudsetiket.
• Houdt u er rekening mee dat uw kleding waarschijnlijk vaker
gewassen wordt en door het drogen sneller slijt.
• Kiest u bij aanschaf van nieuwe kleding liever voor comfortabele,
goed passende en gemakkelijk verwisselbare kleding.
• Katoen krimpt, koop daarom ondergoed dat twee maten groter is
dan noodzakelijk. Na een paar keer wassen krimpt katoen meestal
niet meer.

1.

Koop nooit zonder onderhoudsetiket met wasvoorschrift.
Eigen vervaardigde kleding wordt op uw eigen risico
gewassen.

2.

Nieuwe kleding eerst laten merken en apart voor de was
aanbieden.

3.

Kwaliteit en wasbaarheid zijn belangrijk. Bedenk dat er
vaak verschoond en gereinigd moet worden.

4.

Katoen krimpt in de was. Dus: koop ruimer.

Risicovolle kleding

5.

Geef de voorkeur aan kreukherstellend materiaal.

6.

Onderkleding moet vanwege hygiëne heet gewassen wor
den en kleuren kunnen dan afgeven. Koop deze kleding in
witte of licht gekleurde tricot.

7.

Kleding van verschillende gekleurde materialen kunnen
in de was doorlopen. Koop zoveel mogelijk effen.

8.

Fournituren (knoopjes, ceintuurs etc.) zijn erg moeilijk ter
verwerken en beschadiging is voor eigen risico.

9.

Overleg eerst met de linnendienst als u een kledingstuk
van wol of een mengsel met wol wilt kopen. Wol wordt
altijd op uw eigen risico behandeld.

10.

Koop kleding waarbij het zelfstandig aan- of uittrekken
makkelijk gaat.

Risicovolle kleding is over het algemeen die kleding die u thuis op de
hand wast en kleding die niet machinaal gedroogd mag worden. Deze
kleding kan niet door Springendal verwerkt worden.
• Fijngoed als panty’s en BH’s dient op de locatie zelf of door uzelf
gewassen te worden voor zover haalbaar/mogelijk.
• Kleding van wol of die wol bevat kan eveneens niet machinaal
gedroogd worden.
• Reuma- cq. wollen ondergoed bevat veelal thermovyl/rhovyl. Deze
kunstmatige vezel verhardt en krimpt en kan dus ook niet naar de
wasserij.

Coderen

Om praktische en logistieke redenen kan de kleding van bewoners
aanvullend gecodeerd worden:
• WZ, Wast Zelf, indien de familie de kleding wil reinigen.
• ER, Eigen Risico, indien een artikel op grond van het
behandelingsetiket niet industrieel gereinigd kan worden.
• SPR, SPRingendal; indien een artikel reeds vlekken of schade
heeft.

