
	  

   Koningslaan 
Wij	  zijn	  het	  beste	  te	  bereiken	  per	  e-‐mail!	  
	  

Wasreglement	  	  
• Alleen	  wanneer	  een	  bewoner	  een	  online	  afspraak	  heeft	  gemaakt,	  kan	  hij/zij	  op	  de	  betreffende	  tijdstippen	  gebruik	  maken	  van	  de	  

wasmachines	  en	  de	  drogers;	  	  
• Wasafspraken	  kunnen	  worden	  ingepland	  in	  de	  online	  wasagenda	  via	  www.koningslaan.info	  à	  faciliteiten-‐	  wasruimte;	  
• Houd	  je	  aan	  de	  aangegeven	  tijden!	  Kan	  je	  niet	  op	  de	  gereserveerde	  tijd	  wassen,	  zorg	  dan	  dat	  je	  je	  afspraak	  tijdig	  annuleert;	  	  
• Het	  maximaal	  aantal	  afspraken	  voor	  wasmachines	  per	  bewoner	  per	  week	  is	  4;	  
• Wasmuntjes	  zijn	  te	  verkrijgen	  tijdens	  het	  spreekuur.	  Buiten	  het	  spreekuur	  om	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  de	  wasbaas.	  Voor	  

wasmuntjes	  die	  worden	  gekocht	  buiten	  het	  reguliere	  spreekuur	  geldt	  dubbel	  tarief;	  	  
• Wassen	  of	  drogen	  zonder	  afspraak	  is	  niet	  toegestaan.	  Het	  wasgoed	  kan	  worden	  ingenomen	  totdat	  de	  boete	  is	  voldaan.	  Bij	  vermoeden	  

of	  constatering	  van	  een	  ‘zwartwasser’	  bel/sms/mail	  direct	  de	  wasbaas	  of	  beheerders	  zodat	  de	  was	  in	  beslag	  kan	  worden	  genomen.	  
	  
Wassen	  en	  Drogen	  

• Wekelijks	  wordt	  de	  wasruimte	  schoongemaakt.	  Houd	  de	  wasruimte	  tussentijds	  schoon	  en	  netjes,	  d.w.z.	  gooi	  afval	  in	  de	  afvalbak,	  laat	  
geen	  resten	  wasmiddel	  achter	  en	  maak	  de	  filter	  na	  iedere	  droogbeurt	  schoon;	  	  

• De	  wasruimte	  bevindt	  zich	  in	  de	  kelderruimte	  tussen	  de	  portiekingangen	  van	  111-‐129	  en	  131-‐149;	  
• Om	  vertraging	  te	  voorkomen	  zorg	  dat	  je	  5	  minuten	  voor	  je	  wastijd	  ingaat	  of	  je	  wasgoed	  moet	  ophalen	  aanwezig	  bent;	  
• Als	  de	  vorige	  bewoner	  te	  laat	  is	  om	  zijn/haar	  was	  uit	  de	  machine	  te	  halen,	  dan	  dien	  je	  10	  minuten	  te	  wachten.	  Mocht	  na	  10	  minuten	  de	  

eigenaar	  van	  de	  was	  niet	  aanwezig	  te	  zijn	  mag	  je	  de	  was	  uit	  de	  machine(s)	  verwijderen	  en	  dit	  bovenop	  de	  machines	  deponeren;	  	  
• Verwijderd	  altijd	  je	  gemorste	  wasmiddel;	  
• Voorkom	  brand;	  leeg	  na	  gebruik	  van	  de	  drogers	  de	  filters;	  
• Lege	  zeepdozen/flessen	  horen	  in	  de	  vuilnisbak,	  niet	  ernaast;	  
• Gebruik	  niet	  teveel	  wasmiddel,	  de	  pomp	  kan	  hierdoor	  blokkeren	  en	  water	  blijft	  in	  de	  machine	  staan;	  
• Volg	  bij	  gebruik	  van	  de	  machines	  altijd	  de	  instructies	  op	  zoals	  deze	  zijn	  vermeld	  op	  het	  prikbord	  in	  de	  wasruimte,	  voor	  	  

‘verloren/ingeslikte’	  wasmuntjes	  zijn	  wij	  niet	  aansprakelijk	  
	  

Wanneer	  één	  of	  meerdere	  van	  deze	  regels	  niet	  nageleefd	  wordt	  en/of	  wanneer	  er	  op	  ongepaste	  manier	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  
automaten,	  dan	  worden	  hiervoor	  boetes,	  per	  overtreding,	  uitgedeeld.	  Deze	  variëren	  van	  €27,50,-‐	  tot	  aan	  de	  te	  verhalen	  schade.	  	  

	  
Wasbaas	  (laundry	  manager)	  -‐	  

	  	  wasbaas.koningslaan@hotmail.nl	  
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Wasinstructie	  

	   	   	  
1:	  Houd	  het	  schoon	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:	  Wasmachine	  is	  klaar	   	   	   	   	  	  	  	  3:	  Zet	  de	  knop	  op	  einde	  en	  open	  de	  deur	  

	   	   	  
4:	  Startscherm	  nieuwe	  was	   	   	   	  	  	  	  	  	  5:	  Stop	  wasgoed	  in	  de	  machine,	  sluit	  de	  deur	   	  	  6:	  Wasmiddel	  alleen	  in	  middelste	  bakje	  
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7:	  Gebruik	  niet	  teveel	  wasmiddel!	   8:	  Kies	  je	  programma	  	   	  	  	  9:	  Stop	  wasmuntjes	  in	  het	  automaat	  	  10:	  Start	  het	  programma	  
(Pomp	  werkt	  dan	  niet	  meer!)	  
	  
	  
Filters	  droger	  schoonmaken:	  
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