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Om er zeker van te zijn dat uw wasgoed altijd
correct en binnen een week weer schoon en
gevouwen terugbezorgd wordt, wordt elk stuk
wasgoed vooraf door ons gemerkt.

Wilt u dat wij de was bij u thuis ophalen en weer 
thuisbezorgen, dan plannen we een geschikt haal- 
en brengmoment in. De was kan ook bij ons worden
afgegeven en daarna weer worden opgehaald.
Dit is mogelijk op de volgende locaties:

•  Rijckehove, Capelle aan den IJssel
•  Bermensteyn, Capelle aan den IJssel
•  Crimpenersteyn, Krimpen aan den IJssel
•  De Meander, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kom een kijkje nemen!
Uw kleding is een kostbaar bezit, daarom geven
wij uw wasgoed graag onze persoonlijke aandacht.
Om hiervan een beeld te krijgen is het mogelijk om
een persoonlijke rondleiding aan te vragen.

Rondleidingen zijn mogelijk elke werkdag tussen
08.00 en 15.00 uur en kunnen worden aangevraagd
door een e-mail te sturen naar
textielverzorging-rijckehove@zellingen.nl.

Dus bent u nieuwsgierig naar hoe onze afdeling
Textiel te werk gaat, maak dan een afspraak om
een kijkje te nemen en al uw vragen te stellen!

Kosten
Voor het aanbrengen van een merkje in nog niet 
door ons gemerkte kleding vragen wij een kleine 
vergoeding. Daarnaast betaaltu per kilo wasgoed. 
De kosten zijn afhankelijk van het feit of u thuis 
woont of bij ons op locatie.

Als we uw was moeten bezorgen, betaalt u 
bezorgkosten. Deze zijn afhankelijk van het feit of u 
in de kern van de gemeentes Capelle, Krimpen en 
Nieuwerkerk aan den IJssel woont of daarbuiten.

Wilt u meer informatie of gebruik maken van onze
Was- & strijkservice? Neem dan contact op met onze 
Cliëntservice.

Cliëntservice De Zellingen
Telefoon  010 - 284 33 00
E-mail  clientservice@zellingen.nl
Informatie  www.zellingen.nl
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Wanneer u, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke klachten, hulp nodig heeft bij wassen, drogen, strijken en 
vouwen van uw kleding, dan kunt u gebruik maken van onze was- en strijkservice. Uw was wordt gedaan 
door professionals en er worden hoogwaardige middelen gebruikt. 


