
Zaterdag 14 september – Clova, Wommelgem, Belgie

NETEX 100 jaar update: doe de was de deur uit



Kosten Thuiswassen vs Professioneel!

Laundry Experience Event

14 - 09 - 2019
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Inleiding
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• Grootste concurrent van de professional is de thuiswasmachine

• Veel kosten voor het wassen zijn niet bekend bij de consument, 

zoals het gas en waterverbruik 

• Het is een oneerlijke vergelijking om alleen de kosten van 

wasmiddel mee te nemen t.o.v. de kosten voor een stomerij



Doel
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• Kwantificeren van verschillende aspecten, 

zoals de tijdsbesteding

• Duidelijk beeld schetsen van alle kosten die 

gepaard gaan met het doen van de was thuis 

en professioneel

• Beter inzicht in de kosten van de professional 

t.o.v. de thuiswas en OPL



Tijd besteed aan het Wassen
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• 2 studies over gemiddelde tijd besteed aan de was thuis

– Amerikaanse studie: +/- 1:15 per persoon per week

– Australische studie: +/- 2:00 per persoon per week

• Een tweepersoonshuishouden besteed dus per week 

gemiddeld 3 uur en 20 minuten aan de was



Overige Aspecten - Ruimte

• Kwantificeren van de 

ruimte inname door middel 

van de gem. Huurprijs per 

m2

• Gem. € 11,- / m2 per maand

• Gem. € 5,5 / 2m2 per week
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Overige Aspecten - Milieu Impact
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• TNO-rapport (2012) impact op het milieu uitgedrukt via 

schaduwkosten methode.

• Dit zijn de kosten die nodig zijn om de mileu impact van het 

wassen weer terug te draaien



Kosten Thuis Wassen
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• € 2,06 per was voor water, energie, afschrijving, etc. 

• Gem. 3,64 wasbeurten per week en 13,50 kg was per week 

• Gem. 3 uur en 20 minuten per week uitgedrukt in het loon 

van een gemiddelde huishoudelijke hulp á 13,50 / uur



Kosten Professioneel
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• 13,50 kg per week voor tweepersoonshuishouden en +/-

€ 3,70 /kg was kosten geeft iets minder dan € 50,- per week 

voor een tweepersoonshuishouden

• Deze kosten zijn verkregen uit een gemiddelde van op de 

website aangegeven kosten van meerdere bedrijven



Overige Aspecten
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• Gem. 3:15 uur tijdsbesparing voor de thuiswas

• Kosten voor de extra benodigde m2

• Schaduwkosten voor thuiswas tegenover de natreiniging

Professional OPL Thuiswas



Kosten OPL
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• 2 wasbeurten per week 

• De rapportage waaruit deze data komt gaat uit van 

gemiddeld 5,5 kg per persoon per week

• € 1,93 per persoon per week voor was- en droogkosten

Wasmachine Droger Logistieke kosten 

onderhoud & afschrijving onderhoud & afschrijving sorteren was 

stroomverbruik stroomverbruik in de wasmachine 

wasmiddel in de droger/ uithangen 

waterverbruik strijken bovenkleding 

opvouwen 

sorteren kleding 

ophalen en terugbrengen (AWBZ) 



Kosten OPL
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• Vergelijking aantal kg was per persoon per week: 

5,5 kg (NIBUD) vs. 6,75 kg (Gooijer/Stamminger)

• De aangepaste was-, droog- en logistieke kosten voor 

2 personen komt dan uit op € 34,72 per week

Kosten, NIBUD (€) Aangepaste Kosten (€)

Was- en Droogkosten 1,93 2,36

Logistieke Kosten 15 15

Totaal 16,93 17,36



Conclusies
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Voor een gemiddeld tweepersoonshuishouden: 

• Nagenoeg gelijke kosten voor uitbesteden vs. thuiswas

• Een tijdsbesparing van ong. 3:15 uur

• Mogelijke ruimtebesparing van ong. 2 m2

• 3x Minder belasting op het milieu (€1,27 vs. €0,46)



Claims:
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• “Voor hetzelfde geld per week nooit meer de was doen!” 

• “Hoeveel zijn uw extra vrije uren per week u waard?” 

• “Voor hetzelfde geld veel gemak en een garantie op 

kwaliteit en hygiëne!” 

Kostenvergelijking claims:
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Bedankt voor jullie aandacht!
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Vragen?



Dank voor uw aandacht


