Het WasPunt
Waarom?
De gemeente Etten-Leur en Zundert verlenen ondersteuning bij de wasverzorging vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor is het WasPunt opgericht.

Voor Wie?
Het WasPunt is voor Wmo-cliënten die een indicatie hebben voor wasverzorging door het
WasPunt. U krijgt een indicatie als u uw was niet zelf kunt doen en u het ook niet in uw eigen
omgeving kunt organiseren. Voor inwoners van Zundert en omgeving is er het Strijkatelier
Zundert, deze doet geen was maar wel de strijk. Voor het Strijkatelier is geen indicatie nodig.

Wat zijn de kosten?
U maakt gratis gebruik van het WasPunt. Voor het gebruik van het Strijkatelier zijn kosten
aan verbonden.

Door wie wordt mijn was gedaan?
Het WasPunt is in samenwerking met het Werkgelegenheidsproject (WGP) opgericht. Het
WGP helpt mensen aan het werk. Het WasPunt wordt dus gerund door werkzoekenden
onder leiding van een vaste medewerker.

Hoe werkt het.
Het WasPunt is voor het wassen, drogen en vouwen van uw wasgoed. Uw wasgoed wordt
één keer per week op een vaste ochtend thuis opgehaald en vervolgens weer binnen twee
dagen bij u thuis gebracht.
U geeft uw was mee in een wasmand. Deze wasmand wordt door het waspunt beschikbaar
gesteld. De wasmand geeft u mee aan de chauffeur. Er wordt als volgt gewassen: Witte was
(60 graden), Lichtbonte was (40 graden) en Bonte was (40 graden). U voegt een formulier bij
uw was. Dit formulier krijgt u van het WasPunt. Op het formulier geeft u aan welke kleding in
de waszmand zit.
Het WasPunt wast met een standaard wasmiddel. Heeft u een allergie? Geeft dit dan aan.
Dan wast het WasPunt met het wasmiddel Neutral. In principe droogt het WasPunt de was in
de droger. De kleding die niet in de droger kan, wordt opgehangen. De schone was gaat
gevouwen in de wasmand. De waszakken gaan los mee terug.

Wat doet het WasPunt niet?
Vitrage, overgordijnen, dekbedden, spreien en jassen worden niet gewassen door het
WasPunt.

Wat doet het Strijkatelier Zundert?
Uw was wordt gestreken. 24 uur per dag kunt u uw was brengen en weer ophalen.
Daarnaast is het ook mogelijk om uw strijk thuis te bezorgen.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket: Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak binnen lopen. Op de
andere dagen en in de middag werken wij op afspraak.
Bezoekadres:
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Locatie Zundert
Loket: Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en in de middag werken wij op afspraak.
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert
Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

Leverancier
Waspunt (met indicatie)
Adres:
Telefoon:
Folder beschikbaar:

Expeditieweg 3
4715 RM Rucphen
06–15495392
nee

Strijkatelier Zundert (zonder indicatie)
Adres:
Goorbaan 5 B
4881 MH Zundert
Telefoon:
06-50446566
Email:
info@strijkatelierzundert.nl
Website:
www.strijkatelierzundert.nl
Folder beschikbaar:
ja
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