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KWalitEit
EpEr SToom- EN WaSSErij iS Lid VaN HET 

WaSSErij GiLdE. “Wij zijN EEN famiLiEbEdrijf 

mET jarENLaNGE VakkENNiS Waarbij 

 maaTScHappELijk VEraNTWoord 

 oNdErNEmEN HooG iN HET VaaNdEL STaaT.”
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“ik geef ESW een 8+, omdat de kwaliteit die geleverd 

wordt echt top is met persoonlijke aandacht.”

Eper Stoom- en Wasserij

Gezond-
heidszorg

Schoon linnen,
beloofd is beloofd!



gEEft hEt lEvEn KlEur

bij dE EpEr SToom- EN WaSSErij WordT GEWErkT 

mET EEN oVErTuiGiNG daT SamENWErkiNG HET 

SuccES bEpaaLT. Wij VoELEN daariN paSSiE, pLEziEr 

EN GEdrEVENHEid. daT moET ook WEL, WE 

 rEaLiSErEN immErS aL bijNa 100 jaar ScHoNE WaS! 

We bieden flexibele oplossingen voor alle wensen, 

behoeften en keuzeprocessen voor linnengoed in de 

zorg. Tot onze klanten behoren:

• Woonzorgcentra 

• Thuiszorg 

• Gehandicaptenzorg 

• GGz-instellingen 

Het benodigde wasproces beheersen we tot in de 

puntjes. Het NEN-EN14065 (rabc) keurmerk 

 garandeert dat er bij ons richtlijnen worden nageleefd 

met betrekking tot de risico’s voor herbesmetting van 

wasgoed met bacteriën.

Gezondheidszorg is ook meedenken in:

• Voorraadbeheer 

• maatwerk 

•  Speciale producten (bijvoorbeeld textiel van 

brandwerend materiaal)

• uitmuntend logistieke afstemming. 

de beste oplossingen voor de gezondheidszorg:

• uitstraling

• Levensduur

• comfort

ons succes in de samenwerking? dat is vooral doen wat u 

vraagt. door onze kleinschaligheid zijn er voortdurend 

nieuwe ideeën te zien. 

Wij zijn ook textielbeheerder. Wij adviseren in tafellinnen, 

beroepskleding, beddengoed en meer. de website biedt 

een uitgebreid assortiment (www.esw-epe.nl).

Tijdens het persoonlijke contact adviseren wij in maatwerk.

direct invloed op uw dienstverlening met betrekking tot:

• Vervangen van versleten en beschadigd textiel. 

• Logistiek volledig op uw activiteiten afgestemd. 

• registratiesysteem maakt verbruik inzichtelijk. 

• informatie en bijsturing.
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meer dan schoon en gestreken!

Eper Stoom- en Wasserij

Gezond-
heidszorg

Bijna 100 jaar Ervaring 


