
Prijslijst Strijkdienst Contenti

1 dienstencheque = 60 punten

Laatst bijgewerkt op 1/10/2022

Kleding Volwassenen Kind (tot en met mt 152)

Hemd / Blouse op kapstok 9 6

Hemd / Blouse vouw 10 7

Hemd / Blouse vouw met karton 10,5 7,5

Lange broek (broek onder de knie) 7 4

Lange broek Fantasie * 9 6

Korte broek / short (broek boven de knie) 6 4

Rok 6 4

Pull / Sweater / Bolero / Polo / T-shirt 5 4

T-shirt / Pull Fantasie * 8 5

Topje (Hemdjes, Spaghettibandjes) 3 2

Kleed / Jurk 11 6

Jumpsuit 10 5

Vest / Jas (rits, knopen, uniform) 9 6

Pyama / Jogging   1 deel (ook nachtkleed) 5 4

Sjaal 2 2

Boxershort 3 3

Babykleding tot en met maat 86 / 3

Linnengoed / Interieurtextiel Aantal punten

Donsovertrek/Hoeslaken 1 persoon 10

Donsovertrek/Hoeslaken 2 personen 15

Donsovertrek/Hoeslaken Baby 6

Kussenovertrek / Peul 3

Keukenhanddoek /Servet/ Placemat 2

Tafelkeed Klein / Tafelloper (+/- 1m) 6

Tafelkleed Groot (tot 2,5 m) 11

Tafelkleed Extra (> 2,5 m) 15

Zakdoek / Slabbetje / Mondmasker 1

Keukenschort 3

Zetelovertrek / Gordijnen (met of zonder voering) Met klok

Richtlijnen en tips bij het binnenbrengen van je strijkgoed:

Heb je vragen?

( 014 - 28 57 57

8 info@contenti.be

8 www.contenti.be

Per gefactureerde dienstencheque, rekenen we 0,9 euro extra aan, dit wordt apart afgerekend, op het einde van elk 

kwartaal. Meer informatie en onze algemene voorwaarden vind je op onze website of in het strijkatelier.

 - Leg de kledij bij voorkeur plat in de wasmand, met de knopen en ritsen geopend.

Aantal punten

 - Wij strijken textiel in de regel 'rechts', gelieve niets averechts te trekken.

 - Gebruik een stevige, onbeschadigde wasmand, voor de veiligheid van onze strijkhulpen.

 - Vul de wasmand tot maximaal aan de rand. Geef gerust een 2de wasmand mee.

 - Je mag kapstokken meegeven, dan hangen wij je kledij op.

 - Het textiel moet droog zijn, niet klam of vochtig.

 * Fantasie = franjes, plooi, voering, opgestikte versiering, extra zakken,… die extra handelingen vragen om tot een mooi 

resultaat te komen

 - Gelieve grote stukken zoals lakens, dekbedovertrekken, tafellakens,… bovenaan te leggen.

 - Heb je een delicaat of extra waardevol textielstuk? Leg het apart, we dragen er extra zorg voor!


