Zo werkt het
Ophalen en terugbrengen
U spreekt een vaste dag en tijdstip
af voor het ophalen van uw was. Na
een week krijgt u de schone was
gestreken en gevouwen terug. Uw
vuile was geeft u dan weer mee.

Vragen of klachten
De wasserij gaat voorzichtig om
met uw wasgoed. Neem contact
op met wasserij Smeele als u niet
tevreden bent of als u vragen
heeft.

Labelen van waszak en
wasgoed
Van de wasserij krijgt u een zak
voor uw wasgoed. De waszak en
uw wasgoed krijgen een kaartje
met uw naam en adres.

Wasserij Smeele
Industrieweg 8A
3144 CH, Maassluis
010 591 37 50

Wat gebeurt er in de wasserij?
De medewerkers van de wasserij
sorteren uw wasgoed volgens het
onderhoudsetiket. Daarna wordt
uw wasgoed gewassen, gedroogd,
zo nodig gestreken en netjes
opgevouwen.
Dit kunt u niet laten wassen
Kleding die chemisch gereinigd
moet worden (in de stomerij),
gordijnen, dekbedden en dekens
vallen niet onder de was- en
strijkservice.

Brochure-WasEnStrijk-A5-08.indd 1-3

Rogplus
telefoon
010 870 11 11
Werkdagen 08:30 - 14:00

Kijk voor
meer tips op
www.rogplus.nl

bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis
Ma t/m do: 8:30 tot 16:00
Vr: 08:30 tot 12:00
www.rogplus.nl

Was- en
strijkservice 2021
Voor inwoners van Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam
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Was- en strijkservice

U heeft een laag inkomen én u krijgt huishoudelijke
hulp via de Wmo. U kunt dan voor een vast bedrag uw
wasgoed laten wassen, drogen, strijken en opvouwen.
Wasserij Smeele haalt uw wasgoed op. En brengt het
weer bij u thuis. Hoe u dit kunt regelen, leest u hier.
1. Vraag uw inkomensverklaring op bij de Belastingdienst
(bellen of online met uw DigiD): het verzamelinkomen* van
uw huishouden van het laatste afgeronde belastingjaar.
2. B
 ekijk in de tabel of u in aanmerking komt voor de
Was- en strijkservice.
3. S
 tuur het aanvraagformulier en uw inkomensverklaring
naar Rogplus.
Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan betaalt u een vaste lage
bijdrage per wasbeurt.

Bijdrage Was- en strijkservice

U betaalt een vaste bijdrage voor: wekelijks ophalen, wassen
en drogen, strijken, opvouwen en terugbrengen van de was.
1 persoon
2 personen
3 of meer personen

€ 5,00
€ 7,00
€ 9,50

Bekijk in de inkomenstabel of u in aanmerking komt
Uw situatie

Maximaal
verzamelinkomen*

• 18 t/m 64 jaar
• Alleenstaand
• Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger
dan 18 jaar

maximaal
€ 22.258

• 18 t/m 64 jaar
•G
 ezamenlijk huishouden: u woont met één
of meerdere volwassenen samen. Tenminste
één van deze volwassenen is jonger dan 65

maximaal
€ 31.797

• 65 jaar en ouder
• Alleenstaand
• Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger
dan 18 jaar

maximaal
€ 19.791

• 65 jaar en ouder
• Gezamenlijk huishouden: u woont met één
of meerdere volwassenen samen. Iedereen
is ouder dan 65

maximaal
€ 27.240

*Uw verzamelinkomen:
Uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst. En van uw partner, als
u die heeft. Als u met meerdere volwassenen samenwoont, bijvoorbeeld met
uw broer of zus, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van inwonende
(volwassen) kinderen en/of uw ouders telt niet mee.
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Zelf regelen

Als uw inkomen boven de inkomensgrens ligt of als u geen huishoudelijke
hulp via de Wmo ontvangt, kunt u zelf afspraken maken met wasserij
Smeele. U betaalt dan vaste bedragen per kledingstuk.
Badhanddoek (50x100 cm)
Broek
Bustehouder (BH)
Dekbedovertrek
Hoeslaken
Handdoek en theedoek
Kussensloop
Laken
Onderbroek
Onderhemd
Overhemd/blouse
Panty
Pyjamadeel/nachtjapon
Rok
Sokken
Tafellaken
Trui/vest
Washand
Zakdoek
Bezorgkosten tot aan de deur

€ 0,37
€ 1,82
€ 0,41
€ 1,98
€ 1,49
€ 0,34
€ 0,44
€ 0,94
€ 0,35
€ 0,35
€ 1,72
€ 0,42
€ 1,03
€ 1,82
€ 0,56
€ 1,51
€ 1,57
€ 0,22
€ 0,29
€ 6,58 (per keer)

U kunt natuurlijk ook een andere wasserij uitzoeken om zelf afspraken
mee te maken.
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