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Hiertoe hebben wij, naast focus op textielverzorging, voor elk segment (ziekenhuizen, zorg en hospitality) een 
aantal onderscheidende proposities ontwikkeld, zodat zakendoen met CleanLease voor u extra aantrekkelijk 
wordt. Wij komen heel graag uitleggen welke proposities dit zijn en hoe deze van waarde voor u kunnen zijn.

U ziet dat CleanLease zich onophoudelijk bewust is van haar plicht tijdig te vernieuwen en steeds met haar klanten 
mee te denken. Streven naar het aangaan van duurzame partnerships vinden we daarbij zeer belangrijk. Samen 
optrekken, innoveren, op zoek naar de laagste kosten en samen op zoek naar het optimum in de dienstverlening. 

Zoals ik in vorige editie van deze nieuwsbrief al zei; Ons bestaansrecht hangt af van het feit dat klanten met ons 
zaken willen doen. Dat is nooit vanzelfsprekend. Wij zijn er elke dag trots op dat zoveel klanten hebben gekozen, 
en weer kiezen voor CleanLease. Elke dag weer verplaatsen wij ons zo goed mogelijk in uw belangen en elke dag 
proberen wij uw verwachtingen te overtreffen. 

Daarmee dragen we met trots onze nieuwe pay off uit: 

Omdat u zich verantwoordelijk voelt voor uw klant, voelen wij ons verantwoordelijk voor u. Een vlekkeloze 
dienstverlening is onze plicht. Ik zet me daar elke dag opnieuw voor in. Veel leesplezier!
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Met trots presenteer ik u onze vernieuwde missie. Centraal in onze missie staat “zodat zij zich kunnen richten op 
waar het voor hen echt om gaat” Oftewel: wij zijn ons ervan bewust dat het u gaat om uw cliënt, uw patiënt of uw 
gast.  Wij willen u daarbij op het gebied van textielreiniging en kledingbeheer maximaal ontzorgen zodat u zich 
volledig op uw klanten kunt richten.

Hoe doen we dat? Dat hebben we verwoord in onze vernieuwde visie: 

“In een snel veranderende omgeving biedt  CleanLease haar klanten professionele en 
innovatieve oplossingen in duurzame textielverzorging en logistiek, zodat zij zich kunnen 

richten op waar het voor hen écht om gaat”.

“In de komende jaren biedt en ontwikkelt CleanLease duurzame textielverzorging, efficiënte 
logistiek en een facilitair totaalconcept, met focus op ontzorging en beleving”.  

Because You Care

Job Muller
Algemeen Directeur

Missie CleanLease

Visie CleanLease



2Pagina

Voor onze dienstverlening in België geldt wat ook in Nederland geldt: een perfect resultaat vraagt om een nauwe 
samenwerking. Als klant van CleanLease kunt u altijd terecht bij uw serviceteam voor uw vragen, opmerkingen en 
mogelijke problemen. Wij staan voor u klaar! 

Naast uw accountmanager heeft u nu ook een vast contactpersoon bij de klantendienst. Deze collega is voor 
u beschikbaar om te ondersteunen bij vragen over leveringen, bestellingen, het maken van afspraken over 
voorraadniveaus en eventuele aanpassingen en alle overige vragen.  Een gepersonaliseerde service gegarandeerd 
dus! 

Bereikbaarheid
Onze medewerkers van de klantendienst zijn iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 en op vrijdag tot 16.15 op
+32 50 799347 bereikbaar. Voor noodgevallen zijn onze medewerkers 24 / 7 bereikbaar. 

De klantendienst is daarnaast 24 uur per dag bereikbaar via onze service en/of contactpagina op 
www.cleanlease.be

Ons geautomatiseerde systeem maakt met behulp van barcodes elk kledingstuk op ieder moment traceerbaar. 
Op deze manier verkleinen we de kans dat kledingstukken zoek raken. Voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij 
beseffen namelijk dat sommige kledingstukken ook een emotionele waarde kunnen hebben.

Is een kledingstuk onverhoopt toch niet retour gekomen? Op onze site waarismijnkleding.nl staan alle 
kledingstukken die wij hebben gevonden. Op deze manier kunnen we ervoor zorg dragen dat een kledingstuk 
alsnog snel terug komt bij zijn of haar rechtmatige eigenaar

Het terugvinden van (doorgaans ongelabelde) kleding is overigens een intensief en daardoor best kostbaar proces. 
Toch levert CleanLease deze dienstverlening als service kosteloos aan haar klanten. Wij brengen slechts een kleine 
administratie fee in rekening.

We zijn er trots op dat we in het afgelopen jaar diverse dierbare kledingstukken retour hebben kunnen sturen aan 
de rechtmatige eigenaren. 

De Klantenservice; uw persoonlijke aanspreekpunt!

Waar is mijn kleding?
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Wie zelf kinderen heeft (of weleens op andermans kinderen past) weet 
het: kinderen die hun knuffel kwijt raken zijn vaak erg verdrietig om 
dit gemis. Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar weer veel knuffels 
kunnen herenigen met hun vriendje of vriendinnetje via onze website 

Dankzij u zijn wij in staat om kinderen weer een lach op hun gezicht te 
toveren. Soms kunnen we met deze “zoekservice” zelfs een herinnering 
aan een dierbare in leven houden. 

Knuffels herenigd met hun vriendjes! 

www.waarismijnknuffel.nl
www.waarismijnknuffel.be

“Namens mijn dochter Iris onwijs bedankt voor het terugsturen van haar konijntje. Iris 

was erg verdrietig dat hij weg was. Ze is in het buitenland erg ziek geweest en konijntje 

was de enige knuffel die er constant bij is geweest in het ziekenhuis. Ze is dolgelukkig nu 
hij er weer is! Bedankt voor deze super actie!”

“Mijn vader heeft via deze site het beertje van mijn moeder terug gevonden die in het 

verpleeghuis was verdwenen. Voor hem zeer belangrijk om mijn moeder te kunnen 

herdenken nu ze overleden is. Jullie zouden veel meer reclame moeten maken voor deze 

site bij de organisaties waar jullie voor werken. Dit zou veel mensen/kinderen en knuffels 
minder verdriet bezorgen.”

“Superfijn dat mijn zoontje over een paar dagen zijn 2 knuffels weer heeft!!!                        
Wat ontzettend aardig dat dat nog gratis gebeurt ook!”

“Wilde even laten weten, dat muis weer veilig bij mijn kleinzoon is. Hij was zo blij dat 

hij muis weer zag, hij is weer helemaal happy. Ik stuur meteen de foto mee, zodat jullie 

getuige zijn van een heel gelukkig 1 jarig mannetje. Ik wens u en allen die dat werk doen 

om alle verloren knuffels weer thuis te krijgen bij hun kleine vriendjes, heel veel succes.
Jullie hebben een hele dankbare taak om te volbrengen, en ben daar heel erg dankbaar 

om.”


