
Bij melding van een vermissing start een 
zoekperiode van vier weken. Als het artikel niet 
wordt teruggevonden, wordt overgegaan op 
afhandeling van de melding in overleg met de 
groep.

Laat nieuwe kleding altijd eerst (bar)coderen, 
voordat je het aanbiedt in de waszak! Anders 
raakt het zoek in het wasproces.

Vergoedingen
CleanLease kan besluiten over te gaan tot 
vergoeding. 
•  Wanneer er een aankoopbon aanwezig is, 

geldt het aankoopbedrag als uitgangspunt.
•  Wanneer er geen aankoopbon aanwezig 

is, bepaalt CleanLease de waarde van 
het artikel. Hiervoor is een standaard 
vergoedingsoverzicht te vinden op intranet.  
Er wordt dan uitgegaan van de coderingsdatum 
van het artikel door CleanLease.

De vergoeding wordt vervolgens berekend 
volgens onderstaande tabel:

Voor niet gecodeerde artikelen geldt een andere 
verrekening. Voor een compleet overzicht, zie 
het intranet van De Twentse Zorgcentra.

www.detwentsezorgcentra.nl

Ouderdom kledingstuk Vergoedingspercentage

0 - 6 maanden 80%

7 - 12 maanden 60%

13 - 24 maanden 40%

25 maanden en ouder 15%

ContaCt

Voor het doorgegeven van wijzigingen van 
huurlinnen, opvragen inloggegevens mijnportal.
cleanlease.nl of wijzigingen met betrekking tot 
cliënten (bijvoorbeeld bij verhuizing) kan contact 
opgenomen worden met:

Klant ContaCt Centrum 
E. dtzc@cleanlease.nl
T. 088 400 2716

Heb je vragen of twijfel je? Heb je ideeën over 
hoe dingen beter kunnen, of wil je graag advies?
Neem dan contact op met onze facilitair 
adviseurs:

Katja HamminK 
E. facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl 
T. 06 4124 9535

marenKa geefHuizen;

E. facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl 
T. 06 5182 7365

Linnenverzorging



Klacht, vermissing of 
beschadiging
 
Huurlinnen
Maak voor het retourneren van kapot of vuil 
binnengekomen huurlinnen gebruik van de 
zwarte stippenzak.

Voor een optimaal voorraadbeheer van 
huurlinnen kan wekelijks een telling doorgegeven 
worden via mijnportal.cleanlease.nl

Persoonsgebonden goed
Meld een klacht of vermissing bij het Klant 
Contact Centrum van CleanLease:
E. dtzc@cleanlease.nl
T.  088 400 2716 (werkdagen 08.00 - 16.45 uur)

Neem ook bij beschadiging of verwassing  
van persoonsgebonden goed contact op  
met CleanLease. Stuur een mail naar  
dtzc@cleanlease.nl. Voeg twee digitale foto’s 
toe (één foto van de beschadiging en één van de 
barcode). Geef in de mail een omschrijving van 
de beschadiging. De externe wasserij beoordeelt 
of het artikel voor vergoeding in aanmerking 
komt. Stuur de mail in cc naar de facilitair 
adviseurs van De Twentse Zorgcentra.
De melding wordt binnen twee weken 
afgehandeld. 

Op intranet vind je een artikellijst met de 
standaard afwerking (gevouwen/hangend).

Inzameling vuil wasgoed
Bied iedere werkdag alle waszakken aan in 
de daarvoor bestemde rolcontainer op de 
afgesproken ophaalplek.
TIP: Je kan de rekken in de rolcontainers 
inklappen, zodat er meer waszakken in 
geplaatst kunnen worden.

Coderen persoonsgebonden 
wasgoed
Om te voorkomen dat persoonsgebonden 
wasgoed zoekraakt bij de externe wasserij, wordt 
ieder artikel voorzien van een barcodelabel. Om 
persoonsgebonden wasgoed te laten coderen, stop 
het te coderen wasgoed in de oranje stippenzak: 
•  Voeg één ingevuld merkformulier toe en stop 

deze in de stippenzak. Geef op het merkformulier 
duidelijk aan om wat voor soort kleding het gaat.

•  Schrijf op de stippenzak de groepsnaam,  
de cliëntnaam en DTZC.

De stippenzak kan bovenop de rolcontainer met 
vuil wasgoed worden meegegeven. Gecodeerde 
artikelen komen na maximaal 5 werkdagen retour 
op de groep.

Samen zorgen we voor een schone was. 
Groepen bieden de was volgens afgesproken 
procedures aan. Onze externe wasserij, 
CleanLease, haalt de was op, wast deze 
volgens gemaakte afspraken en levert de was 
retour. In deze folder vind je informatie over 
het wasproces.

Aanbieden vuil wasgoed
Bied het wasgoed aan in de juiste waszak:

Zie het intranet van De Twentse Zorgcentra voor 
specifieke instructiekaarten per waszak.
Het vuile wasgoed wordt na maximaal vier 
werkdagen schoon retour geleverd, per cliënt 
gesorteerd in plastic verpakt. 

Waszak – 
Wit met zwarte stippen

Voor het retourneren van kapot of 
vuil binnengekomen huurlinnen.

Waszak –  
Wit met oranje stippen

Om het persoonsgebonden wasgoed 
te laten coderen.
TIP: Deze zak kun je ook gebruiken 
om persoonsgebonden goed in aan te bieden 
waarvan de labels niet goed bevestigd zijn.

Waszak – Gestreept
Persoonsgebonden 
wasgoed (onderkleding en 
persoonsgebonden wasgoed en 
gecodeerd platgoed van de groep, 
standaard afwerkkwaliteit).

Waszak – Groen

Persoonsgebonden wasgoed 
(bovenkleding, hogere 
afwerkkwaliteit). Let op: 
behandelingskosten zijn hoger.

Waszak – Geel

Alléén platgoed dat eigendom is 
van de wasserij.


