
DE DIGITALE OPLOSSING VOOR UW WASRUIMTE



MEER TRANSPARANTIE –  
MINDER MOEITE



appWash biedt u de hoogste flexibiliteit met 
twee aantrekkelijke service-concepten. App-
Wash Pay houdt zich bezig met de afrekening 
van alle betalingen in uw wasruimte. AppWash 
Relax breidt het aanbod uit met een volwaar-
dige complete service – van de aanschaf van 
de machines, het technisch onderhoud tot de 
complete outsourcing zonder extra kosten.

Met beide aanbiedingen gaat u voor toekomst-
gerichte oplossingen, die voor zowel u als uw 
gebruikers een eenvoudige, flexibele en digi-
tale wasbeurt mogelijk maakt – met behulp 
van de appWash App voor uw gebruikers en 

een voor u gepersonaliseerd webportal. Als uw 
partner helpen wij u erbij, de tevredenheid van 
uw klanten blijvend te verhogen met een hoge 
gebruiksvriendelijkheid en de betrouwbaar-
heid van onze diensten.

COMPLEET UIT ÉÉN HAND
De revolutie voor uw wasruimte

appWash, een innovatieve service van de Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, brengt zijn gehele wasruimte samen met een digitaal all-in-oneplatform. 
Of het nu in een meergezinswoning, een studentencomplex of een andere plek 
is, appWash zorgt ervoor dat uw wasruimte optimaal werkt. Het voordeel voor 
u: minder moeite en maximale transparantie.

appWash optimaliseert 
de totale werking van 
uw wasruimte.

MACHINES

SERVICE

BEDRIJF

AFREKENING
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MEER COMFORT –  
MINDER KOSTEN
Met appWash digitaliseert u uw wasruimte op alle niveaus en vermin-
dert daarmee effectief kosten van het dagelijkse beheer. De gebruikers 
van de wasruimte registreren zich zelfstandig via de appWash App. 
Daarmee hoeft u geen wasmuntjes meer uit te geven en geen admi-
nistratie van klantenkaarten meer bij te houden: Dankzij de comfor-
tabele en girale betaling hebt u toegang tot digitale afrekeningen, die 
u direct in uw boekhouding kunt bijwerken. Hierdoor kunt u de man-
kracht reduceren. 
Tegelijkertijd vervalt het onderhoud van het kassasyteem en horen 
problemen door diefstal en vandalisme tot het verleden. Als exploitant 
hebt u uw wasruimte in plaats daarvan gedigitaliseerd en overal in het 
zicht. AppWash protocolleert alle activiteiten en betalingen voor een 
veelomvattende analyse en tracering.

UW VOORDELEN:

∙  Transparantie over alle was- en 
droogprocessen en betalingen

∙  Comfortabele en girale afreke-
ning door appWash

∙  Minder personeelskosten

∙  Geoptimaliseerde processen in 
het bedrijf met behulp van analy-
ses en documentaties

∙  Tevredenere klanten dankzij 
flexibele en eenvoudige oplossingen



Comfortabel, praktisch, eenvoudig
appWash zet nieuwe normen op het gebied van bediening en 

beschikbaarheid. De gebruikers kunnen de app kosteloos op hun 

smartphone downloaden en vanaf elke plek toegang krijgen tot 

het aanbod van de wasruimte. 

Daarbij profiteren ze van een overzichtelijk gebruikersoppervlak, 

dat u op elk moment de huidige status van de beschikbare ma-

chines toont, ongecompliceerd boeken en betalen mogelijk 

maakt alsook praktische berichten meteen naar de smartphone 

stuurt. 

appWash maakt het voor de gebruikers eenvoudiger hun 
dagelijkse was te doen omdat de benodigde tijd in de was-
ruimte wordt verminderd en bindt ze via de app langdurig 
aan de service die u verleent.

Gratis verkrijgbaar  
voor iOS en Android,  

eenvoudig te bedienen:  
de appWash App.

EEN GROEIEND  
GEVOEL VAN VRIJHEID

GOEDE ARGUMENTEN  
VOOR UW KLANTEN

∙ Beschikbaarheid van de machines kan  
op elk moment worden gecontroleerd

∙ Flexibele reservering en boeking  
van de machine per smartphone

∙ Girale betaling via de app met  
volledige kostenbeheersing

∙ Push-berichten als de was klaar is
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Hebt u in uw meergezinswoning of studentenxomplex reeds een was-
ruimte of wilt u er graag een inrichten? Geen probleem! Wij rusten 
bestaande of nieuwe machines probleemloos uit met ons app-
Wash-pay-systeem. 

1 | Wij brengen uw wasruimte online, koppelen uw wasmachine en droger, verbinden 
ze snel en eenvoudig met de appWash App en richten een persoonlijk exploitanten- 
portal in. 

2 | Zodra uw wasruimte is gedigitaliseerd en met internet is verbonden, kunnen klan-
ten meteen mobiel en giraal gebruikmaken van uw service. Wij integreren relevante 
betalingsdienstaanbieders zoals PayPal, waardoor uw klanten handig via hun smartp-
hone kunnen betalen. 

3 | Aan het einde van elke maand rekenen wij voor uw bedrijf af. Wij schrijven u uw 
maandelijkse omzet over en stellen een overzichtelijke kwitantie van alle financiële 
uitgaven ter beschikking.

APPWASH PAY

Service-concept 01
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ONZE SERVICE
1.   Alle machines worden aangepast voor  

of uitgerust met digitale compatibiliteit  
met appWash

2. Gepersonaliseerde app voor uw gebruikers

3. Gepersonaliseerd webportal voor uw bedrijf

4. Integratie van relevante betalingsdienstaanbieders

5. Maandelijkse afrekening voor uw wasruimte

VOORWAARDEN:

∙  Mogelijkheid om industriële wasmachines en drogers te installeren  
of reeds bestaande installatie van industriële wasmachines en drogers

∙ Een appWash-connectorbox voor tot zes wasmachines of drogers

∙   Mobiele verbinding in de wasruimte of in aangrenzende ruimtes

∙ Internetverbinding via WLAN of gsm voor uw gebruikers
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Met appWash Relax kunt u zich volledig concentreren op uw 
kernactiviteit: appWash neemt de totale verantwoording op 
zich voor uw wasruimte en bekommert zich om de werking. 

1 | Wij installeren kosteloos onze eigen industriële machines en het app-
Wash-systeem en garanderen met onze totaalservice dat alle componenten 
vlekkeloos werken. 

2 | appWash neemt de marktconforme prijzen en directe afrekening met  
de gebruikers over. De voordelen van appWash Pay zitten reeds in appWash 
Relax.

3 | U draagt geen risico tijdens de werking. Wij zijn de centrale aanspreek-
partner en regelen in uw plaats alle procedures in uw wasruimte. 

APPWASH RELAX

Service-concept 02
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ONZE SERVICE
1.   Compleet kosteloze installatie van uw  

wasruimte

2.   Digitale uitrusting van alle machines zodat  
ze compatibel zijn met appWash

3. Werking en verantwoording bij appWash

4.   Regelmatig technisch onderhoud en reparatie 
zonder extra kosten

5.   Alle voordelen en prestaties van appWash Pay

VOORWAARDEN:

∙  Mogelijkheid om industriële wasmachines en drogers te installeren

∙  Mobiele verbinding in de wasruimte of in aangrenzende ruimtes

∙  Permanente internetverbinding via WLAN of gsm voor uw gebruikers
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Van de traditionele fabrikant tot de moderne 
partner voor systeemoplossingen: Miele pakt 
in zijn innovatielaboratorium digitale trends op, 
om de arbeidsprocessen van zijn klanten te 
verlichten en het eigen aanbod uit te breiden. 

Met appWash is daaruit een digitale toe-
komstgerichte service ontstaan, die de mo-
dernste technologie voor wasruimtes in de 
hele wereld ontwikkelt en exploiteert. Samen 
met de producten van Miele Professional 
bieden wij innovatie en kwaliteit uit één bron.

Als officiële service van de Miele Operations & 
Payment Solutions GmbH stelt appWash 
toekomstgerichte, complete oplossingen voor 
uw wasruimte ter beschikking.

UW PARTNER  
VOOR DE TOEKOMST
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De startup rond de twee bedrijfsleiders Fre-
derik Wiedei en Martin Hünten is in 2019 ge-
fundeerd op het idee in het digitale innova-
tielaboratorium bij Miele, om de traditionele 
waarden van het merk te combineren met 
oplossingen voor het digitale tijdperk.



www.appwash.com | info@appwash.com


