
VASKESERVICE

Berendsen  
Vaskeservice.
- tøjvask med hjertet

Tilmelding
Fortæl kommunen, at du ønsker vaskeservice fra Berendsen, så er du sikret en erfaren og 
sikker vaskeordning. Sammen finder vi en vaskedag, der passer ind i din hverdag. 

Pakning
Vi lægger dit tøj pænt sammen i hånden, så det er lige til at lægge på plads.  
Der vedlægges en følgeseddel med en oversigt over det tøj, du har haft til vask, så du kan kon-
trollere om vasken er korrekt.

Vasketøj
Du skal ikke sortere dit vasketøj - overlad det trygt til os. Læg blot tøjet i din personlige vaske-
pose. Vaskemanden hjælper dig gerne med at lukke posen.

Afhentning
Din vaskemand afhenter vasketøjet på det sted, du anviser. Du kan altid genkende vaskemanden 
på hans uniform og glade smil. Hvis du ikke er hjemme, når vaskemanden kommer, informerer vi 
kommunen, som sikrer sig, at du har det godt.

Du bestemmer selv om du vil have tøjet retur ugen efter eller vente til næste afhentning.  
Er du ikke hjemme, tager vi tøjet med retur og kontakter dig, for en ny leveringsdag.  
Det er altid muligt at indgå individuelle aftaler om din tøjvaskeordning. 

Levering

Vi sorterer og vasker dit tøj, ud fra dets farver og vaskekategorier. Efterfølgende tørrer vi tøjet  i 
en tørretumbler. Vi anvender udelukkende Svanemærkede vaskemidler, som beskytter dig og 
miljøet. Tilmelder du dig gratis rul, bliver alt dit sengetøj, duge mv. bliver flot rullet helt gratis.  
Klart til at blive lagt i skabet.

Vask/tørring 

Kontaktoplysninger
Telefon: 
35 85 32 83  
E-mail: 
35853283@berendsen.dk  
Mandag - fredag 
kl. 8.00-15.00

Vi vasker 
uld

Svanemærket 
tøjvask

Miljørigtig 
rens

Vil du have ren samvittighed?

Som et led i udmøntningen af vores CSR-politik, har Berendsen som den eneste udbyder  
i Europa tilsluttet sig principperne i Global Compact. Derudover har Berendsen en Code of  
Conduct, der gælder for alle vores leverandører og som forpligter dem til bl. a. at efterleve  
principperne i Global Compact.

Berendsen er den eneste udbyder af tekstilservices i Danmark, der kan fremvise dokumentation  
for, at vi arbejder bredt med CSR og samfundsmæssig ansvarlighed. Vores seneste tiltag er  
certificering efter ansvarlighedsstandarden DS 49001.

Alle vores vaskerier har også licens til det nordiske miljømærke Svanen, der stiller skrappe  
krav til miljø og sundhed.
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HUSK AT VI IK
KE SÆTTER 

MÆRKER I D
IT TØJ

Berendsen Vaskeservice har serviceret borgere 
med tøjvask i over 15 år. Berendsen Vaskeservice er 
således en erfaren leverandør, som ønsker at give 
dig en god oplevelse i hverdagen.

”Vaskemanden”
Vaskemanden bliver hurtigt et trygt og kendt ansigt 
i hverdagen. Han kommer én fast dag og i et aftalt 
tidsinterval. Han bærer uniform og ID. Du kan derfor 
trygt åbne døren. 

Vaskemanden kan også yde førstehjælp, og kan 
derfor altid træde til, hvis du får brug for hjælp.

Tilkøbsydelser
. Rens af tøj 
. Strygning af skjorter 
. Vask af gardiner 
. Vask af dyner/puder

Gratis linned
Vi tilbyder dig gratis lån af linned:
. Sengelinned 
. Frottéhåndklæder 
. Dyne-/pudebetræk

Skal vi også tage os kærligt af dit vasketøj?


