
Van kostenpost 
naar verdienmodel

Zuiniger wassen, minder kosten

Wasserettes kunnen een behoorlijk dure investering zijn. 

Naast de aanvankelijke aanschaf van wasmachines worden de 

kosten voor onderhoud, elektriciteit en waterverbruik vaak 

onderschat. Daarom is het van groot belang dat de wasserette 

zo effi cïent en zuinig mogelijk gebruikt wordt. Dankzij Bluestay 

SmartWash is hier nu een oplossing voor! Op de website van 

Bluestay kunnen huurders of gasten makkelijk een account 

aanmaken, waarna ze tokens ontvangen voor het draaien van 

een was. Hoeveel dat er zijn, dat bepaalt u! Bij bijvoorbeeld 

één token per week kan de gebruiker één keer in de week 

wassen. Een extra was draaien? Dan kan de gebruiker er een 

token bij kopen! Zo wordt er nooit meer een onnodige was 

gedraaid.

Beheer uw wasserettes op afstand  

Dankzij het overzichtelijke dashboard op de site van Bluestay 

kunt u als eigenaar precies zien hoeveel was er gedraaid is, 

hoeveel er verdiend is en wie de wasmachines gebruiken. 

Zo heeft u altijd een helder inzicht in het gebruik van de 

wasserette en komt u ook niet voor nare verrassingen te 

staan! Voor het gebruik van SmartWash hoeft u geen 

machines te kopen. Wij kunnen uw bestaande machines 

namelijk gewoon ombouwen! Zo kan het besparen snel 

beginnen. Ook voor uw huurders of gasten wordt het een 

stuk makkelijker. 
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“Minder verspilling
en een langere levensduur
 voor wasmachines dankzij 

SmartWash van 
Bluestay!”

B L U E S T A Y .  S M A R T W A S H

020 240 1300                   info@bluestay.nl



Geen verspilling meer

Grote hoeveelheden water en elektriciteit kwijt zijn aan het 

wassen van slechts enkele kledingstukken behoort tot de 

verleden tijd. Dankzij SmartWash wordt er alleen gewassen 

wanneer het écht nodig is. Dat is nog een stuk groener ook!

Langere levensduur wasmachines

Doordat er minder onnodig gewassen wordt gaan de 

wasmachines langer mee! Zo bent u veel minder geld kwijt 

aan het onderhoud en het vervangen van wasmachines. 

Ook heeft u altijd inzicht in wie uw wasmachines gebruikt. 

Dat geeft een veilig gevoel!

Van kostenpost naar verdienmodel

Niet alleen helpt SmartWash met het besparen van geld, 

u kunt er ook geld mee verdienen! Doordat huurders en 

gasten u nu betalen voor het draaien van een extra was 

heeft u er een extra bron van inkomsten bij. Zo wordt de 

wasserette een goede inverstering!

Klaar voor 
zuiniger wassen?    
Geef ons een 
belletje!

Is Bluestay SmartWash wat voor u? 
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl 

of 020 240 1300

SmartWashSmartCamera

SmartUse SmartConnect

SmartCV

Bluestay SmartReport

Bluestay
Jadelaan 121

2132 XZ  Hoofddorp

Voor deze specifieke 
dienst kunt u contact 
opnemen met 
Roy van Ham.

royvanham@bluetrace.nl

06 13 299 383

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar 
resultaat.

Ombouwen wasmachines

Beheerdersaccount 
maken op bluewash.nl

Informeren huurders of gasten

Klaar om te besparen
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