Als een bewoner met een Wlz-indicatie in een locatie van Icare woont, komt een aantal
voorzieningen voor eigen rekening. Icare maakt met de cliëntenraad en met de individuele
bewoners afspraken hoe het wonen bij Icare zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en
levensstijl van de bewoners.
Voor het wassen van linnen en kleding gelden de volgende afspraken bij Icare:
 Icare beschikt over linnengoed, waar bewoners gratis gebruik van kunnen maken als zij
in één van de locaties wonen. Als gebruik wordt gemaakt van eigen linnengoed, dan kan
dit tegen betaling worden gewassen.
 Het wassen en stomen van de eigen kleding betaalt een bewoner zelf. Het Facilitair
Bedrijf kan de wasverzorging van persoonlijke kleding verzorgen. Een bewoner of
zijn/haar familie kan er ook voor kiezen om (een gedeelte van) de kleding zelf te wassen
of dit te laten doen. Tot het wassen behoort ook het strijken en vouwen. Icare zorgt
ervoor dat de was wordt verzameld en opgeruimd.
Kwaliteit
Er worden twee mogelijkheden aangeboden om de was te laten verzorgen, namelijk het Comfort
Pakket en Comfort Plus Pakket. Het Comfort Pakket is een marktconform pakket en de kwaliteit
is vergelijkbaar met andere wasserijen. De kwaliteit van het Plus Pakket ligt hoger en biedt een
extra nette afwerking van de was. Daarbij kan gedacht worden aan het doorstomen van de was,
het persen van broeken, het netjes bundelen van uw sokken en een afleverbon op naam.
Kosten
Iedere bewoner betaalt uitsluitend voor wat hij/ zij laat wassen. Hierdoor hebben bewoners
inzicht in wat zij waarvoor betalen. De tarieven zijn per kledingstuk vastgesteld, waarbij er een
verschil is tussen het Comfort en Comfort Plus Pakket.
Artikel

Comfort Pakket

Comfort Plus Pakket

Overhemd

€ 0,98

€ 1,09

Blouse

€ 0,98

€ 1,09

Pantalon

€ 1,05

€ 1,61

Joggingbroek

€ 0,87

€ 0,99

Spijkerbroek

€ 0,87

€ 0,99

Rok

€ 0,98

€ 1,26

Vest

€ 0,98

€ 1,68

Trui

€ 0,98

€ 1,68

Onderbroek

€ 0,21

€ 0,23

Hemd

€ 0,21

€ 0,23

Pyjama deel

€ 0,46

€ 0,49

Sok

€ 0,14

€ 0,21

Overige kosten:
Eenmalig tarief van
€ 80,33 voor merken van de
kleding.
Eenmalige borg à
€ 6,75 per waszak.
€ 0,10 per waszak per wasbeurt.

Restitutie
Als de kleding vanwege de aandoening van de bewoner vaker verschoond moet worden dan
gebruikelijk is, neemt Icare de extra waskosten voor haar rekening. Icare betaalt dan een
vergoeding voor de extra waskosten à 20 euro per maand. In overleg met de zorg wordt deze
vergoeding in mindering gebracht op de factuur.
Meer informatie of vragen?
Vragen over de wasverzorging kunnen gesteld worden:
telefonisch: (0592) 85 63 33 of via de email: facilitairservicepuntoost@espria.nl

