
Wasreglement  

 

1. Alleen wanneer een bewoner zich heeft ingeschreven via www.flatalexander.nl, kan hij/zij op de 

betreffende tijdstippen gebruik maken van de wasmachines en de drogers;  

2. Houd je aan de aangegeven tijden! Kan je niet op de gereserveerde tijd wassen, dan annuleer je de 

reservering weer online;  

3. Als de vorige bewoner te laat is om zijn/haar was uit de machine te halen, dan bel je bij deze 

bewoner aan. Mocht deze niet thuis zijn, dan mag je 10 minuten nadat de tijd is verstreken de was 

van jouw voorganger eruit halen.  

4. Wekelijks wordt de wasruimte schoongemaakt. Houd de wasruimte tussentijds schoon en netjes, 

d.w.z. gooi afval in de afvalbak, laat geen resten wasmiddel achter en maak de filter na iedere 

droogbeurt schoon.  

5. Zwartwassen is ten alle tijden verboden: 
 

- Wassen zonder ingeschreven te staan (of  verkeerd ingeschreven staan) 

- Wassen onder een valse naam en/of vals unitnummer 

- Wassen tussen middernacht en 6 uur (’s ochtends)  

- Langer wassen dan de toegestane tijd.  

Op zwartwassen staat een boete van 27,50 euro, die door ieder wooncommissielid uitgeschreven 

mag worden. De was van de zwartwasser mag door ieder wooncommissielid in beslag genomen 

worden en hoeft pas terug te worden gegeven na betaling van de boete. De wasbeheer beslist over 

de rechtmatigheid van de opgelegde boete. Bezwaar kan altijd worden gemaakt bij de 

wooncommissie.  

6. Het hoofdzakelijke onderhoud is onder verantwoordelijkheid van de wooncommissie. 

De wassers dienen echter met enkele zaken rekening te houden: 

 Er mag alleen met vloeibaar wasmiddel gewassen worden. Het gevolg van poeders is dat het 

achterblijft in de machines en hierdoor de machines niet meer optimaal werken. 

 Het zijn professionele machines en dienen met zorg behandeld te worden. Lukt iets niet neem 

contact met de wooncommisie. Je mag buiten de deur en de wasmiddelbak, verder geen andere 

panelen of deurtjes openen. Doe je dat wel dan staat ook daar een boete van 27,50 euro 

tegenover. 

 Na gebruik dient men de laatjes voor wasmiddel en wasverzachter te controleren en eventueel 

schoon te maken.  

 Enkelsokjes en strings moeten in een waszakje gewassen worden. 

 Beugelbh’s mogen niet in de droger. 

 In de deur van de drogers zitten filters die stofvrij gemaakt dienen te worden na het gebruik van 

de machines. (dit geven ze ook aan) 



 Gebreken dient men direct bij de wasbaas of één van de beheerders cq wooncommissieleden te 

melden. Bij niet vermelding kan de wasser aansprakelijk gesteld worden voor de schade. 

 Als een muntautomaat een munt inslikt zonder er tijd voor terug te geven, dient er contact 

opgenomen te worden met de technisch beheerder. Onder geen enkele omstandigheid probeer 

je zelf wat of wordt er geweld gebruikt tegen de apparaten. Alleen als de wasbaas  gelijk op de 

hoogte wordt gesteld kan er aanspraak gemaakt worden op teruggave van munten. Je kan 

hiervoor een mail sturen naar wocoalexander@gmail.com 

Wanneer je gebruikt maakt van de wasmachines en drogers, ga je stilzwijgend akkoord met deze 

algemene voorwaarden. 

De wooncommissie en wasbaas zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade of 

kwijtgeraakte was (-muntjes) 

7. Wanneer één of meerdere van deze regels niet nageleefd wordt en/of wanneer er op ongepaste 

manier wordt omgegaan met het apparatuur, dan worden hiervoor boetes uitgedeeld. Deze variëren 

van €27,50,- tot aan de te verhalen schade.  

 

 

 


