
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 en daardoor niet zichtbaar zijn tijdens het dragen?
…   wij heel secuur met uw wasgoed omgaan en er daardoor 

bijna nooit iets verloren gaat?
…   de wasmanden en waszakken altijd worden 

schoongemaakt door WaST?
…   u door deel te nemen aan WaST ons in staat stelt om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een 
baan te helpen?

Contact
Zoekt u meer informatie over WaST? 
Neem dan contact met ons op.

   078 - 770 36 90
 www.wast-h-i-ambacht.nl
  info@wast-h-i-ambacht.nl

WaST Drechtsteden wordt uitgevoerd door FrisFacilitair, 
Pascalstraat 70, 3316 GR Dordrecht. Informatie over FrisFacilitair 
vindt u ook op onze website www.wast-h-i-ambacht.nl.

HENDRIK-IDO-AMBACHT



Hulp nodig met 
wassen en strijken? 
WaST helpt u graag!

Wat is WaST? 
WaST is een was- en strijkservice voor inwoners van Hendrik-Ido-
Ambacht, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning. 

Hoe werkt WaST?
Uw wasgoed wordt door ons bij u thuis opgehaald. Daarna 
wordt uw was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen 
en gestreken. Uw wasgoed wordt gegarandeerd anoniem 
verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht.

Wat kost het verzorgen van mijn was?
Voor inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, met een indicatie 
Huishoudelijke Ondersteuning, wordt voor WaST in 2022 geen 
eigen bijdrage gevraagd. In 2023 geldt mogelijk wel een 
minimale eigen bijdrage. Mocht dit voor WaST gaan gelden, 
dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe meld ik me aan?
U ontvangt bij uw beschikking een formulier WaST, 
waarmee u zich schriftelijk kunt aanmelden. 
Bij uw beschikking ontvangt u een antwoordenvelop, 
waarmee u het ingevulde aanmeldformulier kunt versturen. 

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

Vragen over WaST?
U kunt uw vraag over WaST stellen door een e-mail te sturen 
naar info@wast-h-i-ambacht.nl of door te bellen naar 
telefoonnummer: 078 - 770 36 90. Meer informatie over 
WaST vindt u op onze website: www.wast-h-i-ambacht.nl

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 de 
waskrat betaalt u € 5,- borg. 
Maakt u geen gebruik meer 
van WaST, dan krijgt u bij het 
inleveren van de waszak en 
de waskrat uw betaalde 
borg terug.

Ophalen was Terugbrengen schone was
Dinsdag Donderdag


