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Logistiek kiezen
wij altijd voor de
slimste route.
Machine en mens,
een goed geolied team

Uw rechterhand
in textielreiniging en verhuur
In hotels, recreatie en horeca is de druk om te presteren
groot. Daarom maken wij het u makkelijk. Wij denken
met u mee in effectieve oplossingen zodat uw housekeeping ontzorgd wordt. Via uw eigen contactpersoon
zijn wij uw bron van zekerheid in het reinigen van bed-,
bad-, keuken- en tafellinnen. We ‘handlen’ grote partijen
wasgoed net zo makkelijk als kleinere. Het kan gaan om

Op een werkvloer van 7.200 m2 werken 180 medewer-

uw eigen linnen, maar u kunt het ook via ons huren.

kers als één team samen met ultramoderne apparatuur.

We hebben standaard- en klantspecifieke textielpakket-

Reinigen, drogen, strijken, vouwen, inpakken. Alles

ten. Voor het bestellen en reinigen van bedrijfs-, koks- en

gebeurt superefficiënt en met 100% aandacht voor

representatieve kleding bent u bij ons ook aan het juiste

kwaliteit, duurzaamheid en klantvriendelijkheid. Centrale

adres. Daarnaast leveren wij rolhanddoeken en schoon-

besturing maakt behandeling en aflevering volgens

loopmatten. Naar wens in huisstijlkleuren en bedrukt

klantspecifieke wensen mogelijk. Het wassen doen we

met uw logo. Kortom: een klant van Wasserij De Blinde

zo energiezuinig mogelijk met water uit eigen bron dat

heeft alles in de hand.

na het wasproces gefilterd, gereinigd en hergebruikt

Schoonheid? Ga rechtstreeks naar de bron.

wordt. Zo behouden we onze ‘bron van zuiverheid’ en

Heeft u vragen?

doen we er alles aan om onze ‘ecologische voetafdruk’

Kijk ook eens op www.deblinde.nl.

te verkleinen. Alles is erop gericht om een zo optimaal

Of neem contact op met onze klantenservice:

mogelijke dienstverlening te leveren tegen de laagste

+31 (0)513 644 904 tijdens werkdagen,

kosten met een hoge mate van duurzaamheid.

of 24/7 op www.deblinde.nl of via service@deblinde.nl.

Sterke schakel in de keten van MVO
Wij zijn gecertificeerd volgens het milieumanagement
systeem NEN-EN-ISO 14001 en hebben onszelf - via de

Wenst u een 5-sterrenservice in bed-, bad-,

Hospitality is onze natuurlijke houding

keuken- of tafellinnen? Zoekt u een partner

Wij zijn een familiebedrijf met ruim 100 jaar waservaring.

die begrijpt wat u daarmee wilt uitstralen naar
uw gasten? Kies dan voor zekerheid. Ga recht-

Familiebedrijven kenmerken zich door betrokkenheid
met hun leefomgeving en hun klanten. Respect en

MJA-3 afspraak - verplicht tot energiereductie. In al onze
werkzaamheden streven we naar actieve CO2 reductie.
Wij hebben sociale- en milieuspecifieke criteria opgesteld
voor het inkopen van producten en diensten. Zo willen
we ook anderen stimuleren tot Maatschappelijk Verant-

aandacht die van generatie op generatie worden

woord Ondernemen. Dit geeft u de zekerheid dat wij een

overgedragen. Want familiebedrijven richten zich op

sterke schakel zijn in de MVO keten. Want wij letten ook

de lange termijn en dus ook op duurzame relaties.

op milieuvriendelijke kleintjes. In de geest van het EU

Verwacht daarom bij Wasserij De Blinde een proactieve

Ecolabel hanteren wij een wasproces met Cool Chemistry.

houding die - net als de uwe - gericht is op hospitality.

Dit houdt in: wassen op de laagst mogelijke temperatuur

Het grootste, zelfstandige horecawasbedrijf van

Oftewel: tevreden gasten. Wij zijn pas écht tevreden als

met innovatieve chemie (minder was- en bleekmiddelen)

Noord-Nederland. Met maatconcepten in bed-,

uw gasten dat ook zijn. Een gegeven dat wij onderstre-

streeks naar de Bron: Wasserij De Blinde uit
Heerenveen. Al sinds 1913 dé specialist in
textielreiniging voor hotels, recreatie en horeca.

bad-, keuken- en tafellinnen maken wij al uw
wensen waar tegen een marktconforme prijs.
U bent bij ons ook voor het reinigen van

pen met onze 5-sterrenservice en de volgende beloftes:
1) afspraak is afspraak; 2) de beste (was)kwaliteit;
3) innovatief in het hele wastraject; 4) uw gast is onze
gast; 5) aandacht voor MVO.

bedrijfs-, koks- en representatieve kleding aan
het juiste adres. Dat is de bron van gemak
en zekerheid die wij u bieden: 24/7.

en een neutralere pH-waarde. Dit maakt het water ook
makkelijker hergebruikbaar.

Afspraak is afspraak
Deze mentaliteit vertaalt zich door in alle geledingen van
onze onderneming. Dus in alle 180 werknemers. Maar
ook in hightech, zoals de inzet van chips die ‘Track & Trace’
in het wasproces mogelijk maken en via de WasApp

Wij zijn pas écht
tevreden als uw
gasten dat ook zijn.

De 5-STERRENSERVICE
van Wasserij De Blinde

waarmee u uw vraag en voorraad in schoon linnengoed
optimaal op elkaar af kunt stemmen. Of via ‘mijnwasserij.
nl’ waar ons klanteninformatiesysteem geïntegreerd is
met ons CRM-systeem en waar u 24/7 antwoorden op
vragen en bestelhistorisch inzicht kunt krijgen. Verder
beschikken wij over een eigen logistieke afdeling en
wagenpark met GPS-Buddy waarmee we 7 dagen per
week zo efficiënt en veilig mogelijk onze afspraken na
kunnen komen. Van Waddengebied tot Zeeland en
van Randstad tot Ruhrgebied.

Afspraak is afspraak
De beste (was)kwaliteit
Innovatief in het hele wastraject
Uw gast is onze gast
Aandacht voor MVO

