
  

Keuzeformulier wasverzorging en S€PA machtiging  1/2 

 

Keuzeformulier wasverzorging en S€PA machtiging 
 
Deze aanmelding heeft betrekking op de volgende cliënt: 
 
 
Achternaam     …………….……………………………………………………………….….  M / V 
 
Voornaam  ……………………………………..  Voorletter(s) …………………….……… 
 
Locatie  …………….………………………………………………………………………….. 
 
Cliëntnummer Hartekamp Groep …………………………………………………………………. 
 
Adres  …………….………………………………………………………………………….. 
 
Postcode …………………………………….. Plaats  …………………….……………… 
 
Ingangsdatum ……………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres (factuur via e-mail) ..………………………………………...……………………….. 
 
 
Gegevens zaakwaarnemer: (indien  van toepassing) 

 
 
Achternaam     …………….……………………………………………………………….….  M / V 
 
Voorletter(s) …………………….……… 
 
Adres  …………….………………………………………………………………………….. 
 
Postcode …………………………………….. Plaats  …………………….……………… 
 
E-mail adres (factuur via e-mail) ..…………………………...…………………………………….. 
 
Telefoonnr. …………….………………………………………………………………………….. 
 
 
Reinigen persoonsgebonden textiel: (Graag aankruisen wat van toepassing is) 
 

 Ik laat het wassen van persoonsgebonden textiel verzorgen door Newasco wasserij 
Van Houten. Ik ontvang hiervoor maandelijks een factuur, die is gebaseerd op het 
aantal en soort gereinigde artikelen.  

 Ik of mijn familie en/of zaakwaarnemer verzorgt/verzorgen zelf de reiniging van mijn 
persoonsgebonden textiel. 

 

Merken van je persoonsgebonden textiel: (Graag aankruisen wat van toepassing is) 
 

Wij adviseren je om alle textiel te laten merken, ook als de was door familie en/of 
zaakwaarnemer wordt verzorgd. 

 Ik kies ervoor om mijn persoonsgebonden textiel te laten voorzien van een 
barcodelabel.  

 Ik maak geen gebruik van de regeling om persoonsgebonden textiel te merken en 
vrijwaar hiermee iedere aansprakelijkheid van de Hartekamp Groep en Newasco bij 
de vermissing van persoonsgebonden artikelen.  
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Gebruik Newasco App: (Graag aankruisen wat van toepassing is) 
 

Newasco heeft een app waarin je via een veilige omgeving direct inzage hebt in jouw 
‘digitale kledingkast’, de artikelen die de laatste weken in de wasserij zijn geweest en de 
factuur. Ook kan je via de App contact leggen met de wasserij. De gratis App is beschikbaar 
in de Google Playstore en de Apple App Store. 

 Ja, Newasco kan de inloggegevens mailen naar ………………………………………...  

 Nee, ik kies er voor om geen gebruik te maken van de Newasco App. 
 
 

S€PA machtiging: 
 

Door ondertekening van dit formulier geef ik, tot wederopzegging, toestemming aan Wasserij 
Van Houten om doorlopende S€PA machtigingen te sturen naar de bank om een bedrag van 
mijn rekening af te schrijven en geef ik toestemming aan de bank om doorlopend volgens de 
opdracht aan Wasserij Van Houten bedragen van mijn rekening af te schrijven.  
Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Vraag je 
bank naar de voorwaarden. 
 

Gegevens incassant:   Wasserij Van Houten 
Nijverheidsweg 40 
2102 LL Heemstede  
IBAN:  NL64RABO0326377131 

    ID incassant: NL17ZZZ340813480000 
 
Bankgegevens: 
 
IBAN     : …………….………………………………………………… 
 
Naam rekeninghouder : …………….………………………………………………… 
 
Naam en plaats bank  : …………….………………………………………………… 
 
 
Datum : …………….………………………………………………………… 
 
Ingevuld door: …………….………………………………………………………… 
 
Handtekening …………….…………………………………… familie / zaakwaarnemer / cliënt  
 

            (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 
 
Je kunt het formulier scannen en digitaal sturen naar het Front Office van de 
Hartekamp Groep via frontoffice@hartekampgroep.nl. 
Of stuur het formulier in een envelop naar Stichting de Hartekamp Groep, T.a.v. Front 
Office, O.v.v. Newasco Van Houten, Antwoordnummer 290, 2100 VB Heemstede.  
Een postzegel is niet nodig 
 
 
Zonder dit ondertekende formulier neemt Newasco geen aangeboden merkgoed in 
behandeling. 
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