
NAAI– EN  

STRIJKATELIER 

 

 

 

Ann Verbeke 

 09 355 93 09 

ann.verbeke@ocmwlochristi.be 

 

 

 

 

 

Naai- en strijkatelier 

Schoolstraat 40 

9080 Lochristi 

 09 348 23 35 

 

 
maandag 7.45 u. – 11.45 u. 

woensdag 15.00 u. – 19.00 u. 

vrijdag 14.00 u. – 18.00 u. 

 De verantwoordelijke 

 Voor praktische afspraken 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

O.C.M.W.-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Naai- en strijkatelier 

Schoolstraat 40 

9080 Lochristi 

 09 348 23 35 

 Openingsuren Sociaal Huis 



Het naai- en strijkatelier zorgt 

vooral voor het strijken van  

kledingstukken en linnen dat al  

gewassen is. Als bijkomende 

dienstverlening, worden gewone 

herstellingen aan kledij uitgevoerd. 

Herstellingen waarvoor speciale 

professionele kennis nodig is,  

worden niet gedaan. 

 

Het atelier richt zich enkel naar  

gezinnen uit Lochristi, uit elke 

doelgroep en inkomenscategorie.  

Ook tweeverdieners kunnen van 

deze dienstverlening gebruik  

maken. 

Naai– en strijkatelier 

 

Alleenstaanden of gezinnen die een  

inkomen hebben dat lager is dan  

bepaalde inkomensgrenzen, kunnen  

genieten van een korting van 50%.  

Dit sociaal tarief wordt toegekend na een 

onderzoek van en door een  

maatschappelijk werk(st)er.  

 

De toekenning van dit sociaal tarief moet 

elk jaar opnieuw aangevraagd worden. 

 

 

 

 

Strijkatelier: 

Het wasgoed dat gestreken moet worden 

wordt door de klant zelf gebracht en  

gehaald.  

Bij elke levering vult de klant een  

bestelbon in waarop elk stuk wordt  

aangeduid naast de stukprijs voor een 

dergelijk kleding- of linnenstuk. 

De klant ondertekent de bestelbon 

voor akkoord.  De datum voor  

afhaling wordt aan de klant  

meegedeeld.  Bij de afhaling wordt 

op basis van de bestelbon de totale 

rekening gemaakt.  De klant kan 

cash of met bancontact betalen. 

 

Naaiatelier: 

De klant omschrijft zelf de gewenste 

herstelling op een bestelformulier 

dat hij/zij ondertekent voor akkoord.   

Per herstelling is er een vaste prijs. 

De lijst van deze prijzen is  

raadpleegbaar in het naai– en strijk-

atelier of via 

www.ocmwlochristi.be. 

De dienstverlening 

De doelgroep 

Sociaal tarief 

 Concrete werkwijze 
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