VASKESERVICE FOR BORGERE

Den største glæde ved min arbejdsdag
er alle de smil, jeg får, når jeg afleverer
vasketøjet hjemme hos borgerne.
Det er jo de samme mennesker, jeg
besøger hver uge – og deres søde
bemærkninger går lige i hjertet og
gør hver eneste dag til en god dag!
Rene Hansen
Servicechauffør hos Berendsen

Så nem er vores vaskeordning
1. Tilmeld dig
Fortæl din kommune, at
du ønsker en Berendsen
vaskeordning.
2. Læg tøjet i vaskeposen
Saml alt dit tøj i din personlige
vaskepose, som du låner af os.
3. Din faste chauffør henter tøjet
Din servicechauffør afhenter
tøjet i det aftalte tidsinterval.
4. Svanemærket vask
Vi vasker og tørrer alt tøjet
nænsomt, miljøvenligt og
korrekt.
5. Vi folder/ruller tøjet
Vi håndfolder dit tøj pænt, og
du kan tilmelde dig gratis rul af
sengetøj og duge.
6. Sikker levering til din dør Når
dit rene tøj er klar, leverer din
faste servicechauffør det med
et smil!

Gode grunde til at vælge
Berendsen
• Vi har mange års erfaring med
tøjvask
• Vores vaskeproces er
svanemærket - det sikrer dig en
skånsom, allergivenlig vask
• Du kan uden beregning låne
Berendsen kvalitetslinned. Du
betaler kun for vasken.
• Tilkøb ekstra services,
rens af tøj, strygning af skjorter,
vask af gardiner, vask af dyner/
puder

Svanemærket
tøjvask

Vi vasker
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Læs mere på
www.berendsen.dk/hp

Miljørigtig
rens
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Jeg slipper for en masse besvær,
men det bedste er, at tøjet leveres så
pænt lagt sammen, at jeg kan lægge
det direkte ind på hylden. Og så er
chaufføren et hyggeligt bekendtskab
i hverdagen.
Susanne Hansen
Vaskeservicekunde hos Berendsen

Forestil dig, at du bare skal åbne døren, aflevere dit vasketøj til din chauffør
– og så bliver tøjet leveret rent og nyfoldet retur til dig. Så nemt er det for dig
at gøre brug af vores vaskeordning.
• Du kan stole på, at vi vasker
dit tøj skånsomt
Vores erfarne vaskerimedarbejdere
behandler hvert stykke tøj med
personlig respekt.

• Vi
 tager hånd om det hårde
arbejde
Du får en personlig vaskepose,
som du nemt kan lægge alt dit
tøj i – helt uden at sortere det.

• Din faste chauffør leverer tøjet
med et smil
Din faste servicechauffør bliver et
venligt og kendt ansigt i hverdagen.
Han bærer ID og Berendsenuniform
– og han henter og leverer altid dit
tøj en fast ugedag og tidsinterval.
Desuden kan han yde førstehjælp,
så han kan hjælpe dig, hvis behovet
opstår.

• Pænt

og håndfoldet tøj
Vi håndfolder dit rene tøj pænt,
så du kan lægge det direkte ind i
skabet.

Har du spørgsmål?
Vi glæder os til at høre fra dig!
Det betyder meget for os, at du føler dig tryg
ved din vaskeløsning.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til
at ringe til Berendsen på tlf. 35 85 32 83 eller
sende en e-mail til: dk-vaskeservice@elis.com

