Strijkservice prijzen
Soort kledingstuk

Prijs

Dames-/Herenkleding
Blouse mouwloos
Blouse korte mouw
Blouse lange mouw
Broek korte
Broek korte met zak(ken)
Broek spijker / rib / katoen
Broek met zak(ken)
Pantalon
Legging / lange onderbroek / jogging
broek
Hemd
Jas korte
Jas lange
Jurk korte mouw
Jurk lange mouw
Nachtjapon korte mouw
Nachtjapon lange mouw
Rok kort
Rok lang
Rok met plooien
Overhemd korte mouw
Overhemd lange mouw
Polo shirt korte mouw
Polo shirt lange mouw
T-shirt korte mouw
T-shirt lange mouw
Sweater/trui (met capuchon)
Vest
Pyama korte mouw en korte broek
Pyama lange mouw en lange broek
Pyama broek los (kort)
Pyama broek los (lang)
Ondergoed/boxershort
Tuniek
Schort
Ochtendjas

€ 0,75
€ 2,30
€ 2,80
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 5,00
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 0,75
€ 1,00
€ 0,40
€ 1,75
€ 1,00
€ 2,00

Babykleding t/m 104
Alle stukken

€ 0,50

Kinderkleding 110 t/m 134
Alle stukken

€ 0,90

Kinderkleding t/m 164
Alle stukken

€ 1,00

€ 1,40
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,15
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,00

Meerprijs extra bewerkelijk

€ 0,50

Diversen
Dekbedovertrek 1 pers.
Dekbedovertrek 2 pers.
Hoeslaken 1 pers.
Hoeslaken 2 pers.
Laken 1 pers.
Laken 2 pers.
Bedsprei 1 pers.
Bedsprei 2 pers.
Sloop
Theedoek / luier
Zakdoek / gastendoek / servet
Washand
Knoop aannaaien

€ 2,50
€ 3,50
€ 1,75
€ 2,25
€ 1,70
€ 2,20
€ 1,75
€ 3,00
€ 0,80
€ 0,50
€ 0,30
€ 0,20
€ 2,00

Voor het vouwen van een overhemd / blouse of katoenen ochtendjas word € 0,25 per stuk
extra gerekend.
Overhemd en blouse worden altijd met platte mouw gestreken of u moet aangeven dat het
met ronde mouw gestreken moet worden. Dit kost € 0,20 extra.
Kledingstukken extra bewerkelijk € 0,50 per stuk extra
Alle linnengoed is 50% extra op genoemde prijzen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Diverse
Haal- en brengservice
Spoedopdrachttoeslag
Kledinghangers per stuk
Meerprijs vouwen overhemd /
blouse
Meerprijs linnen kledingstuk

Algemene voorwaarden

€ 2,00 in Elst
€ 5,00
€ 0,25
€ 0,25
50%

Regels zijn niet altijd even leuk, maar zorgen wel voor duidelijkheid. Voor de goede orde hebben
wij onze algemene voorwaarden hieronder op een rijtje gezet.
Algemeen
Schoon wasgoed dient in een schone krat of mand te worden aangeleverd.
De was dient deugdlijk aangeleverd te worden.
Indien u niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, zijn wij genoodzaakt om de ritprijs in
rekening te brengen.
Uw wasgoed zal in een rookvrije omgeving gestreken worden.
Jolien, uw helpende hand, behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.
Afspraken worden per e-mail of telefonisch gemaakt en zal in overeenstemming met u gebeuren.
Betaling geschiedt vooraf per bankoverschrijving of contant bij afhalen of -geven.
Wasgoed
Bij afgeven van het strijkgoed zal uw mand duidelijk gelabeld worden.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt uw strijkgoed geteld en genoteerd.
Uw was wordt volgens de labelvoorschriften gestreken, wij zullen hier zeer zorgvuldig mee omgaan.
Indien kledingstukken niet van labelvoorschriften zijn voorzien, graag per e-mail de instructies
doorgeven.
Wij gaan ervan uit dat alle ingeleverde was gestreken moet worden, inclusief de eventuele
aanwezigheid van vlekken, gaten of andere ondeugdelijkheden.
Gelieve het benodigde aantal hangers mee te geven voor blouses en/of overhemden.
Bijzonderheden m.b.t. het strijkgoed dienen vooraf aangegeven te worden.
Schade
Strijkservice Jolien, is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed
tenzij dit te wijten is aan opzet en/of grove schuld door Jolien, uw helpende hand.
Mocht Jolien, uw helpende hand, aansprakelijk worden gesteld voor schade aan strijkgoed, dan zal
in overleg een compensatieregeling worden getroffen. Maximaal €50,- per beschadigde item.
Klachten
In geval van klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed moeten
reclamaties binnen drie dagen bij Jolien, uw helpende hand, gemeld worden. Alle meldingen na
deze periode zullen niet door Jolien, uw helpende hand in behandeling worden genomen en er zal in
geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard.
Tips
Controleer van te voren of zakken leeg zijn, het lijkt ons vervelend als u het achtergelaten item
nodig heeft op het moment dat het kledingstuk door ons verzorgd wordt.
Hang / berg uw gestreken wasgoed gelijk op, dit voorkomt kreukels.

Wasservice:
Wassen
Per kilo
Klein
Groot
Familie

1 trommel / 5kg
2 trommels / 10kg
4 trommels / 20kg

Wassen, drogen en vouwen is inbegrepen.

Prijs
€ 3,00
€ 13,00
€ 25,00
€ 40,00

Neem conact op met Jolien, uw helpende hand, voor het maken van een afspraak.
Lever uw schone was op de afgesproken tijd af in een schone (was)mand of krat.
Zijn er items die opgehangen moeten worden? Lever dan voldoende hangers mee voor de kleding
die u hangend terug wilt ontvangen. Indien dit niet van te voren is aangegeven dan wordt alles
opgevouwen weer meegegeven tegen € 0,25 extra per stuk.
U weet bij aanleveren van uw was wat uw kosten zijn.
U kunt uw was op de afgesproken tijd ophalen tegen contante betaling of vooraf overboeken per
bank.

