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ELEKTRONISCH / PAPIER

OVEREENKOMST TUSSEN KLANT EN DE STRIJKENDE MOL
 Het strijken van uw wasgoed kan enkel betaald worden met dienstencheques. Eén
dienstencheque wordt gelijkgesteld met één uur werktijd. De betaling via cheques gebeurt bij
afhaling van het gestreken wasgoed.
 Het gestreken wasgoed kan na 2 werkdagen (bij drukke periodes 3 à 4 werkdagen) opgehaald
worden. Bij het binnen brengen, wordt er duidelijk gezegd wanneer je ten vroegste de strijk kan
komen afhalen.
 De klant ontvangt een wasmand van Dienstencheques Mol die gebruikt wordt voor het
binnenbrengen van de strijk. Bij ontvangst van de wasmand betaalt men een waarborg van € 10.
 Kapstokken worden door de klant zelf bezorgd.
 Bij vragen of problemen kan men steeds terecht bij de verantwoordelijke van de Strijkende Mol,
Diane Kaers. ( 014/32.64.74).
 De klant is mede verantwoordelijk voor de controle van de inhoud van de wasmand. De strijk
komt volledig droog binnen. Voor strijk dat niet mag gestreken worden, maar toch in de
strijkmand zit, zijn wij niet verantwoordelijk. Dit is volledig op eigen verantwoordelijkheid
 Dienstencheques Mol heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die eventuele
schadegevallen dekt.
 Dienstencheques Mol verbindt zich er toe het strijkgoed met de best mogelijke zorgen te
omringen en professionele kwaliteit af te leveren. Indien de klant niet tevreden is over de
uitvoering van de dienstverlening neemt zij/hij zo snel mogelijk contact op met de
verantwoordelijke.
 Om u nog beterkoop en sneller van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om de knoopjes van de
hemden en blouses los te maken, de kledingstukken reeds rechts te trekken. De kledingstukken
netjes in de mand leggen, bespaart ook veel tijd en geld voor jezelf.
Voor info of opmerkingen kan u steeds terecht bij:
Diane Schaevers, Directeur
 014/33.79.01
E-mail: info@dienstenchequesmol.be
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Ja/Nee

