Aparte afdeling ‘dierendekens’
Paardendekens, honden- en kattenkussens zijn bij
ons geen probleem. Niet in alle machines maar wel
een aparte afdeling met een 8 kg en 14 kg
wasmachine en 17 kg droogtrommel voor snel en
superdegelijk resultaat.
Dierendekens kan je ook met onze wasservice door
ons laten doen. Onze prijzen zijn niet per stuk maar
per machine; 8 kg machine voor € 10.30, de 14 kg
machine aan €20.60 (inclusief wassen, drogen,
stofzuigen en netjes verpakken)

“Automatisch
wassalon met
assistentie en
wasservice met of
zonder thuislevering”

Ook aan huis ophalen is voor ons geen probleem.

Wasservice aan huis
Wij halen uw wasgoed op aan huis of bedrijf en
brengen het binnen de 48 uur netjes gewassen,
gedroogd en opgeplooid weer terug.
Wist je dat Wassenter Mol levert met een
elektrische bakfiets? Zo zorgen we ook voor het
milieu.
Tarieven voor wasservice aan huis
vanaf 100 euro afhalen en terug afleveren
0.00 €
in Balen, Dessel, Meerhout en Mol
vanaf 20 euro afhalen en terug afleveren in
2.00 €
Balen, Dessel, Meerhout en Mol
< 20 euro afhalen en terug afleveren in
5.00 €
Balen, Dessel, Meerhout en Mol
Afhalen en leveren buiten Balen, Dessel,
1.00 € /
Meerhout en Mol
km
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Turnhout sebaan 17 bus 1
2 400 Mol
0 496 131672
www. wascenter.be

ACTIE DEKBEDDEN EN
DONSDEKENS
1-persoons voor 9.30 €
2-persoons voor 18.50 €
Ook thuislevering en zelfde dag klaar

Bedrijven
Constructie, bouw, tuinbouw, hotel, kapper,…
Verlies geen tijd om uw was zelf thuis of in uw
zaak te doen. Bij ons gaat het vele malen sneller
en u ontvangt maandelijks een factuur.
Of u wast zelf in onze selfservice, of u brengt uw
wasgoed en wij doen het voor u, of wij pikken uw
wasgoed op en brengen het netjes gewassen,
gedroogd en geplooid weer bij u.
Wij staan garant voor supersnelle service. Uw
wasgoed is terug bij u binnen de kortst mogelijke
tijd, soms zelfs dezelfde dag.
Vraag nu uw offerte, u zal versteld staan van
onze scherpe tarieven.

Automatisch wassalon
Moderne wasmachines van 8, 14 en 19 kg inhoud
werken supersnel met voorverwarmd water. Zeer
grote drogers die in beide richtingen draaien om
uw wasgoed kreukvrij en zeer snel te drogen
zonder hoge kosten. Mangelen kan aan een 2.10
meter lange industriële mangel.

Wasservice en begeleiding
Wij doen uw was in uw plaats of assiteren u in het
automatisch wassalon. Wij helpen u bij de
bediening van machines en adviseren u voor het
beste wasresultaat. Zie ‘verantwoordelijke
aanwezig’

Verantwoordelijke aanwezig
Maandag
8.30 – 12.30
13.30 – 17.30
dinsdag
thuislevering
woensdag
8.30 – 12.30
13.30 – 17.30
donderdag
thuislevering
vrijdag
8.30 – 12.30
13.30 – 15.30
Zaterdag, zondag en feestdagen geen
verantwoordelijke permanent aanwezig
De verantwoordelijke staat u met raad en daad bij
over de werking van alle machines en hoe je aan de
beste wasresultaten komt.
Wenst u wasgoed of bijvoorbeeld droogkuis af te
geven, dat kan ook tijdens deze uren.

Prijslijst
Prijzen kilowas (sorteren, wassen, drogen en
plooien inbegrepen)
prijs per kilo wasgoed droog gewogen
wassen + drogen tot 5 kg
wassen + drogen van 5 kg tot 9.90 kg
wassen + drogen van 10 kg tot 19.90 kg
wassen + drogen van 20 kg tot 49.90 kg
wassen + drogen vanaf 50 kg

4.10 €
3.90 €
3.69 €
3.49 €
3.28 €

Mangelen (strijkrol) zonder
wassen
Mangelen (strijkrol) met
wassen (50% korting)

2.20 €
1.10 €

Stukprijzen en grote stukken (wassen, drogen,
plooien en stofzuigen inbegrepen)
Dekbed – donsdeken 1 persoons (formaat
kleine machine)
Dekbed – donsdeken 2 persoons (formaat
grote machine)
Andere stukken, speciale formaten, vb
jassen, matten, grote of juist heel kleine
dekens,… prijs per machine (inhoud 8 kg)
inclusief nabehandeling (stofzuigen)
Andere stukken, speciale formaten, vb
matten, grote of juist heel kleine dekens,…
prijs per machine (inhoud 14 kg) inclusief
nabehandeling (stofzuigen)
Waterdichting prijs per machine (inhoud 8
kg)
Waterdichting prijs per machine (inhoud 14
kg)

9.30 €
18.50 €
9.30 €

18.50 €

9.30 €
18.50 €

Automatisch wassalon - selfservice
8 kg wasmachine
14 kg wasmachine
19 kg wasmachine
droger
Super snelle droger
mangel

4.00 €
8.00 €
10.00 €
0.50 € per 8 minuten
0.50 € per 6 minuten
1.00 € per 5 minuten
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

