
De oplossing  
voor de reiniging van 
bedrijfskleding



100% gemak voor u en uw  
medewerkers: Ticket Clean Way®

De reiniging van uw bedrijfskleding  
eenvoudig & goed geregeld

Voor iedereen 
de perfecte kaart!

Met het Ticket Clean Way® systeem 

beheert, vergoedt en controleert u tot 

op medewerkersniveau de kosten voor 

het reinigen van de bedrijfskleding.

Goed onderhoud van de kleding 

betaalt zich direct terug in duurzaam- 

heid, maar ook in hygiëne en de 

tevredenheid van uw medewerkers. 

•  De individuele kaart op naam van 

de medewerker

•  De kantoorkaart: Voor extra 

reinigingsbehoeften. De kantoorkaart 

kan bijvoorbeeld van pas komen 

indien de kleding van medewerkers 

die uit dienst zijn getreden nog 

gereinigd dient te worden of in het 

geval er speciale evenementen 

worden georganiseerd.

De Ticket Clean Way® kaart is verkrijgbaar in de volgende varianten:

Ticket Clean Way® is ontwikkeld om 

medewerkers individueel de mogelijk-

heid te geven de reinigingskosten van 

hun bedrijfskleding te voldoen. Elke 

medewerker ontvangt een Ticket Clean 

Way® kaart op naam of op nummer en 

een door de werkgever bepaald 

puntenkrediet (dit puntenkrediet kan 

individueel, per groep en per cyclus 

worden bepaald en bijgesteld).

Uw medewerkers zijn het visitekaartje  

van uw organisatie. Wanneer zij er goed 

uitzien, ziet uw organisatie er ook goed 

uit! Bespaar tijd en geld met  

Ticket Clean Way® van Edenred; de 

eenvoudige en efficiënte oplossing met 

een landelijke dekking voor de reiniging 

van bedrijfskleding. 

WerkgeverStomerij

Ticket Clean Way

Dé oplossing voor het reinigen 
van uw bedrijfskleding;

Meer informatie of vragen? 
Neem dan gerust contact op met onze  
Klantenservice (010) 240 03 40 of  
stuur een e-mail naar info@ticketcleanway.nl 

Edenred Nederland BV

Aert van Nesstraat 45
3012 CA  Rotterdam
www.ticketcleanway.nl

Alstublieft! 
Uw nieuwe 

Ticket Plus kaart
Met deze nieuwe Ticket Plus kaart komt uw 

huidige Ticket Clean Way kaart aan het einde van

de lopende puntencyclus te vervallen. 

Met uw Ticket Plus kaart profiteert u in de nieuwe 

puntencyclus vanzelfsprekend van al het gemak zoals 

u ook al bij uw huidige Ticket Clean Way kaart 

gewend was én natuurlijk ook van de vele voordelen,  

zoals de 10% kortingsregeling op het

reinigen van uw privé kleding en exclusief toegang

tot E-zees, dé voordeelsite!

Uw oude Ticket Clean Way kaart is niet meer rechtsgeldig. 
U kunt uw oude kaart vernietigen

 bij aanvang van de nieuwe puntencyclus.

P.B.A. WOUTERSHendriklaan 128a   2345 AB  Amsterdam 6036816000638829
Nederland  

01-13           

Medewerker

Invoeren van 
Ticket Clean Way®

Verstrekken van 
Ticket Clean Way® 
kaarten

Factureren
diensten

Gebruik van de 
reinigingspunten

Afrekenen 
van de prestaties

Wet & Regelgeving 
Met Ticket Clean Way® voldoet u 
eenvoudig aan de wettelijke en fiscale 
verplichtingen ten aanzien van de 
reiniging van bedrijfskleding.

Werkkostenregeling
Indien u de werkkleding ter beschikking 
stelt aan uw medewerkers, en deze 
kleding aan de eisen van de 
Belastingdienst voldoet, dan kunt u 
deze kleding onbelast ter beschikking 
stellen. U kunt dan ook de reiniging van 
deze kleding onbelast vergoeden.  
De kosten die hieraan verbonden zijn, 
komen niet ten laste van de vrije ruimte. 
In het geval van een vaste vergoeding 
kan de Belastingdienst u vragen  
de zakelijkheid aan te tonen, en een 

steekproef uit te voeren. Met Ticket 
Clean Way® bewijst u dit eenvoudig en 
kunt u bovendien de BTW aftrekken.

Wet op de  
Arbeidsomstandigheden (ARBO)
Indien de werkkleding deel uitmaakt 
van persoonlijke beschermings-
middelen, dan dient de werkgever 
volgens de Wet op de 
Arbeidsomstandigheden de kosten 
verbonden met de kleding en de 
reiniging te dragen.

CAO
In veel Collectieve Arbeids 
Overeenkomsten (CAO’s) is vastgelegd 
dat de werkgever de kosten voor de 
reiniging van de bedrijfskleding draagt. 
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Hoe werkt 
Ticket Clean Way®?

De Ticket Clean Way® kaart wordt 

door ruim 300 aangesloten stomerijen 

geaccepteerd. Het netwerk van 

Ticket Clean Way® heeft een landelijke 

dekking en is te raadplegen op onze 

website: www.ticketcleanway.nl.  

Indien er geen stomerij op een redelijke 

afstand van de werk- of woonplaats  

is aangesloten, dan spannen wij ons in 

om een acceptatiepunt aan te sluiten. 

1.    Ga naar een TCW  
acceptatiepunt 

4.  Kaart en bonnetje terug

2.  Lever kleding en kaart in 3.   Punten worden  
afgeschreven

5.   Kleding ophalen 6.  Ziet er perfect uit

Professioneel onderhoud
met Ticket Clean Way®

Kwaliteit, duurzaamheid en  
veiligheid

Altijd een stomerij 
bij u in de buurt

Servicepoint
www.ticketcleanway.nl

De kwaliteit van de reiniging wordt 

geborgd door de expertise van de 

aangesloten stomerijen die aan 

strenge eisen en regels voldoen. 

Het netwerk van Ticket Clean Way® 

stomerijen is zorgvuldig geselecteerd 

en samengesteld. Edenred werkt bij 

voorkeur met “warme” stomerijen, 

die aangesloten zijn bij de branche-

organisatie van textielreinigers 

(NETEX). Op verzoek van werkgevers 

en haar medewerkers worden er 

ook zogenaamde depotpunten 

aangesloten, zodat reinigen om de 

hoek ook voor hen mogelijk wordt. 

Professionele reiniging draagt bij aan 

de levensduur van de kleding.  

Bovendien is de professionele reiniging 

van kleding minder belastend voor het 

milieu dan het thuis wassen. Door het 

gesloten systeem ver-

dwijnen afvalstoffen 

niet zomaar in het 

riool en wordt water 

en energie bespaard. 



De voordelen van 
Ticket Clean Way®!

•  Controle over uw onderhouds- 

budget en de reinigingsfrequentie

•  Geen administratieve rompslomp 

meer met oneindige declaraties

•  De eenvoudigste manier om aan  

de verplichting vanuit de ARBO  

en/of CAO te voldoen

•  Facturen met duidelijke  

BTW specificatie

•  Landelijke tarieven

•  Periodieke management- 

rapportages

•  Zekerheid dat het geld wordt 

besteed aan de reiniging en 

besparing ten opzichte van een 

standaard onkostenvergoeding

•  De bedrijfskleding gaat door een 

goede reiniging langer mee 

•  Bespaar kostbare bedrijfsruimte  

en arbeidskracht voor de inname  

van kleding

•  Hoeft geen geld meer voor te 

schieten

•  Kiest zelf waar en wanneer hij of zij 

bedrijfskleding laat reinigen

•  Een fiscaal onbelast voordeel 

speciaal voor de reiniging van de 

werkkleding

•  Hygiënische en verzorgde kleding

•  10% korting voor de reiniging van 

privékleding in veel van de 

aangesloten stomerijen

Over Edenred

Voordelen voor de 
werkgever...

Voordelen voor de 
werknemer...

Edenred Nederland is onderdeel van 

Edenred, een internationale 

beursgenoteerde organisatie. De missie 

van Edenred is het ontwikkelen van 

oplossingen die het leven van mede- 

werkers vereenvoudigen en die de 

efficiency van organisaties vergroten. 

Hiervoor ontwerpt en levert Edenred 

oplossingen aan bedrijven en overheden 

die hen in staat stellen om begunstigden 

extra koopkracht voor specifieke zaken 

te bieden. 

Begunstigden kunnen de oplossingen 

gebruiken binnen een select netwerk  

voor specifieke goederen of diensten 

bepaald door de bedrijven en overheden.

Kerncijfers:
•  42 landen
•  6.500 medewerkers
•  660.000 bedrijven en overheden
•  1,4 miljoen netwerkpartners
•  41 miljoen gebruikers
•  18,3 miljard euro uitgifte volume

Wereldwijd werken 6.000 medewerkers aan 
oplossingen voor onze klanten



Meer informatie of vragen?
 
Neem dan gerust contact op met onze  
Klantenservice (010) 240 03 40 of  
stuur een e-mail naar info@ticketcleanway.nl 
www.ticketcleanway.nl

Edenred Nederland BV

Aert van Nesstraat 45, 3012 CA  Rotterdam 
Postbus 29048, 3001 GA  Rotterdam
www.edenred.nl


