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Praktische informatie voor werknemers
Wat bieden wij aan?
– Een kwaliteitsvolle strijkdienst door professioneel opgeleide strijksters in eigen atelier.
– Op vaste tijdstippen wordt de strijk in jouw bedrijf opgehaald en teruggebracht.
– Betaling met fiscaalvriendelijke dienstencheques volgens puntensysteem (1 cheque = 60 punten).

Hoe ga je tewerk?
– De strijk wordt om praktische redenen afgeleverd in een strijkbak met deksel. Je krijgt zo’n bak van ons in bruikleen
tegen betaling van een waarborg t.b.v. € 10.
– Je vult op voorhand een lijst van binnengebracht strijkgoed in en legt hem bij het strijkgoed in jouw strijkbak. Indien
op iets bijzonders dient te worden gelet, dien je dit duidelijk afzonderlijk te vermelden.
– Aan de hand van de puntenlijst kan je perfect uitrekenen hoeveel cheques je dient te betalen (het aantal naar boven
afronden). Je legt het verschuldigde aantal cheques bij in de strijkbak en sluit de bak.
– Je zet jouw strijkbak af in de door jouw werkgever voorziene ruimte en haalt hem er na levering terug op.

Wat dien je nog te weten?
– Een strijkbak met deksel, een lijst van binnengebracht strijkgoed en een puntenlijst kan je bekomen bij de door jouw
werkgever aangeduide verantwoordelijke.
– Bij aanvang van de strijk sorteren wij zelf jouw strijkgoed.
– Tegelijkertijd controleren wij de inhoud van jouw bak aan de hand van de door jou ingevulde lijst. Indien iets niet
klopt wordt met jou contact opgenomen of wordt een schriftelijke opmerking op de lijst geformuleerd.
– Na de strijk wordt de afrekening gemaakt. Indien het bedrag van de cheques hoger is dan wat je moet betalen,
wordt een tegoedbon bij jouw afgewerkte strijk gevoegd. Je kan deze bon op een volgende strijkbeurt in mindering
brengen.
– Bij vragen of problemen kan je terecht bij de door jouw werkgever aangestelde verantwoordelijke of bij ons.
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