
Contact 

Zoekt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?  
Neem dan contact op via:

   074 - 820 0424
 www.wast-borne.nl
  info@wast-borne.nl              

Wist u dat?

• bij WaST uw wasgoed volledig anoniem wordt verwerkt? 
•  de labels in uw wasgoed een klein formaat (max 1 x 2 cm) 

hebben én daardoor niet zichtbaar zijn tijdens het dragen? 
•  er heel secuur met uw kleding wordt omgegaan en er 

daardoor bijna nooit iets verloren gaat?
•  de wasmanden en waszakken altijd worden schoongemaakt 

door WaST?
•  dat WaST mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 

een baan helpt?



Wat is WaST? 
WaST is de was- en strijkservice voor álle inwoners van de 
gemeente Borne. Iedereen kan gebruik maken van deze 
service. Heeft u een indicatie voor wassen en strijken? Dan 
kunt u zelfs gebruik maken van de was en strijkservice tegen 
een sterk gereduceerd tarief. 

Hoe werkt WaST? 
Uw wasgoed wordt bij u thuis opgehaald. Daarna wordt uw 
was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen én gestreken. 
Uw wasgoed wordt gegarandeerd anoniem verwerkt én 
binnen drie werkdagen weer bij u thuisgebracht. 

Wat kost het verzorgen van mijn was? 

Standaard tarief
Het verzorgen van uw dagelijkse was kost € 19,00 per waszak 
van 8 kilo. Dit is vergelijkbaar met twee wastrommels. 

Gereduceerd tarief
Heeft u een indicatie voor wassen en strijken? Dan kunt u uw 
was laten verzorgen voor een gereduceerd tarief van slechts 
€ 5,00 per waszak.

Hoe meld ik me aan? 
U kunt zich aanmelden via het formulier op onze  
website www.wast-borne.nl, een mail sturen naar 
info@wast-borne.nl of telefonisch contact opnemen met: 
074 - 820 0424. 

Na uw aanmelding nemen we contact met u op. Samen 
maken we dan concrete afspraken over het ophalen en 
terugbrengen van uw was.

Borg
U ontvangt van ons een waszak thuis die u kunt vullen met uw 
dagelijkse was. Bij het terugbrengen van uw was zit de was 
netjes gewassen gevouwen en gestreken in een waskrat. 
Voor zowel de waszak als het waskrat betaalt u € 5,- borg. 
Bij het inleveren van de waszak en het waskrat krijgt u uw 
betaalde borg terug.

Hulp nodig met wassen? 
WaST helpt u graag!

Ophalen vuile was op: Terugbrengen schone was op:
Dinsdag Donderdag

Donderdag Maandag


