
REGLEMENT WAS- EN DROOGSALON 

DIENST AANGEBODEN 

DOOR 

Lokaal dienstencentrum Zonnedries 

Zonnedrieslaan 27 

3390 Tielt-Winge 

DOELGROEP 1: Altijd toegankelijk voor bewoners van GAW, interne diensten     

(grootkeuken en LDC) en IBO. 

2: Op doorverwijzing van de sociale dienst van het OCMW en 

thuiszorgdiensten. Er is een officiële aanmelding nodig. Een 

opstart is pas mogelijk na goedkeuring op een teamoverleg van 

het LDC. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

tijdsinvestering van de logistieke medewerker, beschikbare 

machines en externe factoren. 

3: Andere gebruikers kunnen enkel gebruik maken van het 

wassalon als tijdelijke oplossing in een noodsituatie. De opstart is 

pas mogelijk na goedkeuring op een teamoverleg van het LDC. 

OMSCHRIJVING Wanneer de was van de gebruiker wordt binnengebracht, zorgt 

de (logistiek) medewerker van het dienstencentrum dat deze 

was gewassen, gedroogd en opgeplooid wordt. 

De was wordt door de gebruiker terug opgehaald. 

PRAKTISCH VERLOOP  De was kan afgeleverd worden tussen  9u en 16u. 

 De was wordt steeds persoonlijk afgegeven aan een 

medewerker van het LDC. 

 De wasmand moet gelabeld zijn. 

 De kleding wordt gesorteerd binnengebracht indien de 

gebruiker wil dat er gesorteerd gewassen wordt. 

 De gebruiker vermeldt expliciet wanneer er kledij niet in de 

droogkast mag. 

 De was kan na twee werkdagen opgehaald worden. 

 De gebruiker betaalt het verschuldigde bedrag bij het 

ophalen van was. 

 Er is geen vermindering in prijs bij wassen met wasproducten 

van de gebruiker. 

 De was wordt niet gestreken. 

 Voor de bewoners van GAW kan in uitzonderlijke gevallen 

de was opgehaald en teruggebracht worden. 

FINANCIEEL  €3,75 per wasbeurt. 

 €1,25 per droogbeurt.  

 Voor gebruikers die in budgetbeheer zijn bij de sociale 

dienst van het OCMW wordt de betrokken maatschappelijk 

werker via mail op de hoogte gebracht en wordt de 

betaling rechtstreeks met hen geregeld. 

 In uitzonderlijke gevallen kan het gebruik van het was- en 

droogsalon achteraf gefactureerd worden.  
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