
 
 

In deze brochure is uiteengezet hoe de 
wasverzorging voor cliënten van Marente is 
geregeld en hoe u er, als (toekomstig) cliënt of 
familielid of relatie, aan kunt bijdragen om de 
verzorging van kleding goed te laten verlopen. 

Alle cliënten van Marente kunnen gebruikmaken 
van de wasverzorging. De wasverzorging is bij 
Marente uitbesteed aan CleanLease. 

U kunt er ook voor kiezen om de 
persoonsgebonden was zelf te verzorgen. 

 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen linnengoed 
en persoonsgebonden goed. 
Marente verzorgt het linnengoed voor alle 
cliënten die voor korte of langere tijd bij ons 
verblijven. Linnengoed bestaat uit: 

• Kussenslopen 
• Lakens 
• Dekbedden 
• Keukenhanddoeken en -theedoeken 
• Vaatdoeken 
• Washandjes 
• Handdoeken 

 
Het gebruik van Marente linnengoed is op kosten 
van Marente. Wanneer u persoonlijk linnengoed 
wilt gebruiken, kan dat. U betaalt dan zelf de 
aanschaf- en waskosten. 

 
Onder persoonsgebonden goed wordt uw 
persoonlijke kleding verstaan, zoals ondergoed, 
overhemden, broeken en jurken. Het wassen van 
persoonsgebonden goed is voor eigen rekening. 
Als u door uw ziekte vaker dan gemiddeld schone 
kleren nodig heeft, dan zijn de extra waskosten 
voor rekening van Marente. 

 

 
Als uw kleding zoekraakt, is dat vervelend. 
Daarom is het nodig dat alle kleding en eigen 
linnengoed dat wordt gewassen bij CleanLease 
wordt voorzien van een naamlabel. Op het label 
staan vermeld: uw naam en een barcode. 

 
Het merken van kleding en eigen linnengoed kan 
alleen door CleanLease worden gedaan. De 
omschrijving, kwaliteit en de datum van merken 
worden geregistreerd evenals de wasbeurten van 
uw kledingstukken. 
Voor het merken van kleding en linnengoed 
brengen wij een bedrag in rekening. Voor de 
tarieven verwijzen wij u naar bijgevoegde prijslijst. 

Na aanmelding bij CleanLease ontvangt u per 
post een Welkomstbox met 4 persoonsgebonden 
waszakken met een naamlabel op de waszak en 
een brochure met informatie. De kosten van de 
Welkomstbox bedragen (eenmalig) € 20,00. 

Persoonsgebonden kleding en linnengoed wordt 
in de persoonsgebonden waszak naar 
CleanLease gestuurd voor de wasverzorging. Bij 
CleanLease wordt de waszak bij binnenkomst 
gesorteerd; ongemerkte kleding en linnengoed 
wordt eerst voorzien van een label. 

De kosten van het wassen van de waszak 
bedragen € 0,64 per zak per keer. 

 

Aangezien de wascyclus in een zorginstelling 
anders verloopt dan in een thuissituatie, zal de 
noodzakelijke hoeveelheid kleding groter zijn dan 
thuis. Hieronder vindt u de advieslijst met het 
minimaal aantal benodigde kledingstukken voor 
dames en heren. Meer mag en kan natuurlijk 
altijd. 
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Dames 
1 jas of mantel per seizoen (zomer/winter) 
1 sjaal of das  
10 pyjama’s of nachthemden 
25 onderbroeken 
20 hemden 
5 bh’s, korset 
1 ochtendjas 
10 jurken of rokken / broeken en blouses  
5 vesten of truien schoenen 
1 paar pantoffels 
15 paar sokken 
10 paar panty’s Riem, zakdoeken 

 
Heren 
1 jas of mantel per seizoen (zomer/winter) 
1 sjaal of das 10 pyjama’s 
25 onderbroeken 
20 hemden 
1 ochtendjas 
10 pantalons 
10 overhemden 
5 vesten, truien of colberts 
3 paar schoenen/pantoffels  
15 paar sokken  
15 Stropdassen en riemen/bretels 
15 Zakdoeken 

 
 

 
Uw vuile was wordt in de wasserij bij CleanLease 
gesorteerd op wasproces en vervolgens 
machinaal, volgens een industrieel proces, 
gewassen en gedroogd. Kleding wordt standaard 
volgens het onderhoudsetiket gewassen. Na het 
wassen en drogen worden de overhemden en 
blouses voor u geperst. Vervolgens wordt alle 
kleding gevouwen en gesorteerd per cliënt. 

 
Biedt u kleding aan met een onderhoudsetiket 
“kwetsbaar textiel”, “niet machinaal was- of 
droogbaar” of “chemisch reinigen (stomen)”, dan 
is dit bij de wasserij herkenbaar via de barcode. 

De ervaring is dat kleding in een zorginstelling 
intensiever wordt gebruikt en gewassen. Cliënten 
hebben vaker schone kleding nodig. Dat betekent 
dat kleding veel gewassen wordt met intensieve 
reinigingsmethodes. Wij raden u daarom aan te 
kiezen voor goed wasbaar. 

Enkele belangrijke adviezen bij de aanschaf van 
kleding/ textiel zijn: 

• Goed te reinigen en machinaal te drogen 
• Comfortabel/goed passend 
• Makkelijk verwisselbaar 
• Bij voorkeur kreukherstellend materiaal 
• Altijd voorzien van een duidelijk leesbaar 

onderhoudsetiket 
• Fournituren, zoals knopen, kraagjes en 

ceinturen zo beperkt mogelijk 
• Katoen krimpt meer, koop dus wat ruimer 

 
Af te raden is kleding waarin verschillende 
materialen zijn verwerkt, stretch/lycra, wol en 
zijde en kleding waar leer/suède/bont is verwerkt. 
Wij adviseren ten aanzien van kleuren witte of 
lichte kleuren voor onderkleding en nachtgoed, 
omdat deze door de wasserij heet gewassen 
worden en zoveel mogelijk effen, om doorlopen 
van kleuren te voorkomen. 

 
Het wassen van kleding waarin wol is verwerkt en 
kleding met het onderhoudsadvies “handwas” in 
het etiket, geschiedt voor eigen risico. Chemisch 
reinigen is uiteraard wel mogelijk, maar brengt 
extra kosten met zich mee. 

 

De waskosten per kledingstuk vindt u in de 
prijslijst bij deze folder. Het wassen van kleding 
wordt op basis van werkelijke kosten bij u in 
rekening gebracht tot een maximum bedrag per 
maand. Dit maximum bedrag aan reguliere 
waskosten per maand is in overleg met de 
Centrale Cliëntenraad vastgesteld. Wanneer u 
niet al uw kleding, maar alleen ondergoed laat 
wassen, geldt er een lager   bedrag
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U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: 

I. Complete wasverzorging door 
CleanLease           Maximum bedrag per 
maand € 164,-  

II. Alleen onderkleding en nachtgoed wordt 
gewassen door CleanLease 
Maximum bedrag per maand € 58,00 

III. Geen wasverzorging; al het 
persoonsgebonden wasgoed en linnengoed 
wordt door cliënt/familie gewassen 

 
 

Ondanks alle zorg die aan uw kleding wordt 
besteed, kan het voorkomen dat u klachten hebt. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u kleding 
mist of als uw kleding beschadigd is. Een klacht 
over de wasverzorging kunt u melden bij een van 
de medewerkers van de afdeling waar u verblijft. 

 
Als aannemelijk is dat een gemerkt artikel in de 
wasserij is beschadigd komt het artikel in 
aanmerking voor een vergoeding. CleanLease 
vergoedt beschadigde en vermiste 
kledingstukken en artikelen met behulp van 
onderstaande tabel. 

 
Ouderdom 
kledingstuk 

Vergoedingspercentage 

0 – 6 maanden 80 % 
7 – 12 maanden 60 % 
13 - 24 maanden 40 % 
25 maanden en ouder 15 % 

 
Het is belangrijk om de aankoopbonnen van uw 
kleding te bewaren. Wanneer de aankoopbon kan 
worden overlegd, zal het aankoopbedrag gelden 
als uitgangspunt. Als er geen aankoopbon 
aanwezig is wordt aan de hand van een 
waardetabel de vergoeding bepaald. 

Een schadevergoeding wordt vastgesteld op 
basis van: 

• Maximale gebruiksduur 
• Ouderdom betreffende kledingstuk/artikel 
• Gebruikstoestand van kledingstuk/artikel voor 

beschadiging of vermissing 
• Aanschafwaarde 

 
Heeft u vragen over de wasverzorging, de kosten 
die dit met zich meebrengt of de facturatie 
hiervan, neemt u dan contact op met een van de 
zorgmedewerkers. Wij streven ernaar de vraag zo 
snel mogelijk af te handelen. 
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Bewonersprijzen was Marente 1 januari 2023 
 

Logistieke diensten 102520 Afdrukken label productie 0,95 
Bewonerstextiel 101504 Badhanddoek 0,69 

101505 Badlaken 0,98 
102546 Badpak 1,03 
100002 Dekbed 4,44 
100006 Dekbedovertrek 2,41 
102541 Deken 3,52 
101500 Handdoek 0,73 
100097 Hoeslaken 1,65 
100321 Laken, 1-persoons 1,42 
101499 Servet 0,77 
101308 Sprei 2,85 
101520 Theedoek 0,67 
101501 Washand 0,32 
101260 Waszak 0,64 
100664 Zakdoek 0,53 

Bewonerskleding 101518 Badjas 2,53 
100825 BH 0,67 
102549 Boxershort 0,50 
101423 Hansop 1,34 
100084 Hemd 0,50 
100555 Jumpsuit (pyjamapak) 1,53 
101428 Kniekous 0,29 
101472 Korte Broek (stomerij) 3,55 
100797 Nachtjapon 1,14 
100794 Ochtendjas/ Duster 2,61 
100827 Onderbroek/slip 0,50 
100824 Ondergoed per stuk 0,50 
100828 Onderjurk 1,34 
100534 Panty 0,29 
101422 Pantykous (per stuk) 0,29 
100796 Pyjamabroek 0,99 
100791 Pyjamadelen 0,99 
100112 Pyjamajas 0,99 
100684 Sok per stuk 0,29 
101401 Step-in 1,34 
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100611 Steunkous 0,85 
100638 T-shirt 1,13 

Bovenkleding standaard 101396 Bodywarmer 2,44 
101243 Broek 2,90 
101679 Damesblouse 2,44 
100832 Herenoverhemd 2,68 
101387 Hes polosluiting 2,44 
100291 Joggingbroek 2,07 
101373 Jurk/japon 2,44 
100840 Korte broek 2,44 
101445 Legging/maillot 1,34 
101374 Poloshirt 2,44 
101541 Rok 2,44 
101527 Sjaal 2,44 
102543 Slipover / Spencer 2,44 
100610 Spijkerbroek 2,44 
102555 Spijkerjack 5,13 
101400 Topje 2,44 
101487 Trainingsbroek 2,07 
101420 Trainingsjack 2,07 
101542 Trui 2,44 
101540 Trui/Sweater 2,44 
101543 Vest 2,44 
101544 Vest/trui 2,44 

Bovenkleding (stomerij) 100037 Bodywarmer (stomerij) 5,13 
100043 Colbert/Blazer 5,13 
101156 Damesblouse (stomerij) 2,44 
100350 Deken wol (stomerij) 5,58 
100071 Gilet (stomerij) 2,44 
100782 Herenoverhemd (stomerij) 2,68 
100059 Jack 5,13 
101452 Japon plooi (stomerij) 5,13 
100280 Jurk/japon (stomerij) 2,44 
100333 Mantel 8,48 
102557 Muts (stomerij) 2,44 
100834 Pantalon (stomerij) 2,90 
100849 Poloshirt (stomerij) 2,44 
100008 Regenjas 10,54 
100856 Rok (stomerij) 2,44 
100855 Rok plooi/ pliseren 5,89 
100847 Sjaal (stomerij) 2,44 
100677 Slipover / Spencer (stomerij) 2,44 
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100615 Stropdas 2,44 
101154 Trui (stomerij) 2,44 
101675 Trui / Vest (stomerij) 2,44 
100639 T-shirt (stomerij) 2,44 



 

 


