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PWAS OP MAAT Het persoonlijke
wasprogramma voor uw cliënten

Rentex Floron heeft de oplossing
ontwikkeld: PWAS OP MAAT
Hoe werkt het?
Rentex Floron neemt voor een groot deel de rol van de linnen
kamer van u over en levert centraal het schone wasgoed op
‘cliëntniveau’ af. Het wassen, sorteren, merken en het
activerings- en beheersysteem worden volledig door Rentex
Floron geregeld. Zo ontzorgen wij uw zorginstelling.

De wasvoorziening is een belangrijke service voor uw cliënten, maar ook een
aanzienlijke kostenpost. Sinds enige tijd heeft uw zorginstelling te maken met
de overheidsmaatregel ‘Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ)’ en de regelgeving
AWBZ waarin geregeld is dat een deel van de waskosten doorberekend mag
worden aan uw cliënten.

Wie betaalt wat?
Vanwege de wijzigingen in wet & regelgeving is het voor uw
zorginstelling mogelijk diverse kosten, die betrekking hebben
op de persoonsgebonden was door te berekenen aan de cliënt.
De kosten van het bad-, bed- en huishoudtextiel zijn voor
rekening van de zorginstelling. Rentex Floron biedt u hiervoor
het Rentex textielpakket. Aan cliënten die geen gebruik wensen
te maken van dit textielpakket, kunnen de kosten van eigen bad-,
bed- en huishoudtextiel worden doorbelast.
De cliënt betaalt éénmalig opstartkosten en daarnaast maan
delijks een vast bedrag voor de beheer- en administratiekosten

en de waskosten per aangeboden kledingstuk/artikel.
De zorginstelling kan ervoor kiezen om de kosten voor PWAS OP
MAAT in de maandfactuur naar de cliënten te verwerken, maar
de cliënt kan ook rechtstreeks ‘klant’ van Rentex Floron worden.
De zorginstelling is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen
de cliënt en Rentex Floron.
Kortom: een frisse aanpak en een helder verhaal.
PWAS OP MAAT
Kostenbesparend voor zorginstelling
Volledige ontzorging
Gebruik Rentex textielpakket
Heldere rapportage op cliëntniveau
Iedere cliënt een unieke barcode
Facturatie rechtstreeks naar de cliënt (optie)
Klaar voor de toekomst
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