
 

U WORDT KLANT BIJ NEWASCO 
 

Welkom bij onze familie! 
 

Newasco is de dienstverlener van het textiel  
van de Hartekamp Groep en verzorgt de was voor u.  
Wij heten u daarom van harte welkom bij  
Newasco Van Houten! 
 
Ons familiebedrijf draagt al eeuwenlang met veel plezier 
zorg voor textielreiniging op hoog niveau. Wij vinden het 
fijn om ook ú als onze klant te mogen verwelkomen. 
 
In deze informatiemap zit veel informatie over uw was. Bewaar het daarom goed. 
 
De volgende documenten hebben we voor u opgenomen in deze informatiemap: 
 

 Keuzeformulier en S€PA machtiging 
Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen kunt u zich aanmelden voor onze 
dienstverlening en uw keuzes met betrekking tot onze dienstverlening aan ons kenbaar maken.  

 
 Werkwijze procedure aan te bieden merkgoed 

Het stroomschema en informatie geven aan hoe u het merkgoed kan aanbieden om te merken. 
 

 Merkformulier 
Het merkgoed dient u aan te bieden in de speciale Newasco merkzak voorzien van een ingevulde 
merksticker aan de buitenzijde van de zak. Het gebruik van het merkformulier is optioneel.  

 
 Informatie over de Newasco App 

Vraag vandaag nog uw persoonlijke inlogcode aan voor de Newasco App. Hiermee heeft u inzage 
in uw digitale kledingkast, de factuur, maar ook kunt u direct contact leggen met Newasco. 

 
 Tarievenkaart  

Deze is op aanvraag beschikbaar en geeft de prijzen per stuk weer inclusief btw.  
 

 Geadviseerde aantallen persoonsgebonden textiel 
Wij adviseren u om een bepaalde hoeveelheid artikelen in omloop te hebben, ongeacht welk  
seizoen het is. Nieuwe kleding dient regelmatig te worden ingezet om versleten textiel te  
vervangen. Zo grijpt u niet mis. 

 
 Flyer 10TOPtips 

Hier treft u 10 tips aan voor het kopen van nieuwe kleding.  
 
Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben, dan horen we deze graag van u. 
Vragen zijn er om beantwoord te worden.  
U kunt deze stellen via service@van.houten.newasco.nl.  
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