
Velkommen til dit vaskeri.  

PowerPoint presentation 

Et godt miljøvalg! 
 

Alle vores vaskerier er 

Svanemærkede. Svanen stiller 

skrappe krav til bl.a. Vores brug 

af energi, vand og kemikalier. 

 

Svanen er således din garanti for 

et godt miljøvalg. 

 

Vi beskytter miljøet – og dig! 

 

DIN VASKEORDNING 

Vaskeservice som i gamle dage!  

I samarbejde med din kommune tilbyder Berendsen at vaske dit tøj. Vi afhenter tøjet på din bopæl, 

vasker det nænsomt, lægger det pænt sammen, pakker det ind og leverer det tilbage igen.  

 

”Vaskemanden“ - et kendt ansigt i hverdagen  

Du får tilknyttet en fast chauffør, der henter og leverer dit vasketøj. Vi lægger stor vægt på høflighed, 

service og tryghed. Chaufføren er serviceuddannet og kan om nødvendigt yde førstehjælp.  

 

Tillægsservice og Gratis lån af sengelinned  

Som en ekstra service til dig, kan vi tilbyde Rens, Pres af skjorter og bukser samt vask af puder, 

dyner. Disse tillægssydelser betaler du selv for efter vores gældende prisliste. Derudover tilbyder vi 

gratis lån af dyne- og pudebetræk, lagner mv. Alt sammen i en god kvalitet.  

 

Ingen mærker i tøjet 

Vi sætter ikke mærker i dit tøj, men holder det adskilt i vaske net under vasken.  

 

Sikkerhed for kvalitet 

Berendsen har drevet virksomhed i Danmark i mere end 150 år. Det har KUN kunne lade sig gøre, 

fordi vi hver eneste dag har fokus på at levere en service af højeste kvalitet. 

 

Sikkerhed for dit tøj  

Når vi modtager dit tøj, bliver det med stor omhu optalt og registreret i vores system, og som en 

ekstra kontrol bliver det optalt, når det er vasket og skal pakkes. Det giver høj sikkerhed for dit tøj. 
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DIN VASKEORDNING 

Vi byder dig hjertelig 

velkommen til 

Berendsen Vaskeservice 

 

I kundeservice har vi altid tid til at hjælpe. 

Vi kan kontaktes på: Tlf. 35 85 32 83 
Man-tors 8:00 – 16:00 og fre 8:00 – 15:30 

DIN VASKEORDNING 

     Jeanette, Nadja, Malene, Berit og Camilla 


