
Barcodelabels afmelden 
 
Graag willen we samen met CleanLease zorgen dat alle informatie rondom de kleding van cliënten zo 
goed mogelijk klopt in het barcodesysteem. 
 
Deze informatie is belangrijk om goed te kunnen zien hoeveel kleding cliënten hebben en om 
eventuele vermissingen te kunnen vaststellen. 
 
Als kleding weggegooid wordt zonder dat CleanLease hiervan weet heeft, dan levert dit 2 
consequenties op: 
 
1) De privacywetgeving geeft aan dat dit niet mag. De gegevens van de cliënt zijn dan inzichtelijk voor 
derde partijen als een kledingsstuk niet vernietigd wordt.  
 
2) Het kledingstuk blijft actief in het systeem van CleanLease. Een cliënt, clientvertegenwoordiger of 
collega kan denken dat het kledingstuk niet retour is gekomen vanuit de externe leverancier en deze 
aanmerken als vermist. Dan wordt er wellicht een vergoeding uitgekeerd en dit is uiteraard niet de 
bedoeling. 
 
Om alles goed te kunnen registreren willen we graag vragen om het barcodelabel van elk kledingstuk 
wat inactief gemaakt moet worden door te geven aan CleanLease. 
CleanLease gooit nooit kleding weg, dit is echt een taak van de cliënt, begeleiding en 
cliëntvertegenwoordigers. CleanLease kan tenslotte niet beoordelen of een kledingstuk voor een 
cliënt nog van voldoende kwaliteit is.  
 
Om dit zo simpel mogelijk te maken hebben we samen met CleanLease de volgende procedure 
afgesproken: 

Uiteraard kan deze procedure niet als de kleding hergebruikt moet worden door een andere 
bewoner of doordat de bewoner gaat verhuizen. Het is mogelijk om alle kleding van een bewoner 
inactief te zetten (bij het verhuizen buiten de organisatie of bij overlijden bijvoorbeeld).  
Hoe je kleding kan laten omlabelen is vermeld in de oranje stippenzakprocedure van CleanLease. 
 
Voor vragen over het afmelden van labels kun je contact opnemen met de facilitair adviseurs: 
Katja Hammink 088- 430 4119 / 06-41249535 en Marenka Geefhuizen via 088-430 4114 / 06-
5182736 en per e-mail: facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl. 
  

Stap 1: Het label uit de 
kleding knippen 

Stap 2: Het label in een 
envelop doen 

Stap 3: een aantal 
labels opsparen in deze 

envelop 

Stap 4: Bij voldoende 
labels de envelop 

sluiten en deze 
meegeven op de volle 
wascontainer in een 
zwarte stippenzak.  

Let er hierbij goed op 
dat de naam van de 

groep op de stippenzak 
geschreven wordt. 

 

Stap 5: CleanLease zet 
de kledingstukken op 

inactief en zorgt ervoor 
dat de labels vernietigt 

worden.  
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