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Hoe werkt het?
Kies een tegoedbedrag waarmee de WASPAS wordt opgewaardeerd bij 
de kassa in de wasstraat. Bovenop het tegoedbedrag krijgt u van ons een 
bonusbedrag* kado. Hoe hoger het tegoed, hoe hoger de bonus!  
U kunt uw WASPAS ook online aanvragen en opwaarderen via iDeal. 

Een wasprogramma betalen
kan voortaan gemakkelijk én met 
voordeel met onze WASPAS! 
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CLEAN OUT AT WASH-IN!

Openingstijden:
Ma t/m vrij: 08:00 – 20:00u
Za:                    08:00 – 17:00u 
Zo: gesloten

Gemak en voordeel 
met de WASPAS

VOORDELIG WASSEN
BIJ SCHEFFER

WASH-IN!

*BONUS 
MET UW WASPAS

bijvoorbeeld:

€ 50,00 + € 2,50 bonus

€ 100,00 + € 10,00 bonus

de waspas is ook 
geldig voor onze 

truckwash!



Openingstijden:
Ma t/m vrij: 08:00 – 20:00u
Za:                    08:00 – 17:00u 
Zo: gesloten

Onze wasprogramma’s

CLEAN OUT AT WASH-IN!

Hoofdwas € 10,00

Voorwas (hoge druk), Hoofdwas, Drogen € 11,00

Voorwas (hoge druk), Hoofdwas, Drogen, Superwax € 12,00

Voorwas (hoge druk), Hoofdwas, Drogen, Bodemreiniging € 13,00

Voorwas (hoge druk), Hoofdwas, Drogen, Superwax, 
Jetstream € 14,00

Voorwas (hoge druk), Hoofdwas, Drogen, Superwax, 
Bodemreiniging, Jetstream € 15,00

De spelregels
Voor het gebruik van onze WASPAS gelden onderstaande spelregels:

• U kunt uw WASPAS gebruiken voor alle wasprogramma’s en shopartikelen.
•  Om gebruik van uw saldo te kunnen maken, dient u altijd uw WASPAS te tonen. 
• We geven geen saldo retour.
• De WASPAS is niet geldig i.c.m. lopende prijsafspraken.
• Na afrekenen vindt u op de bon het resterende saldo van uw WASPAS
•  Bij verlies, beschadiging of diefstal van uw WASPAS dient u dit kenbaar te maken 

bij onze medewerkers, zodat wij uw WASPAS kunnen blokkeren en een nieuwe 
pas kunnen verstrekken. Hiervoor rekenen wij € 5,00 vervangingskosten.  
Let op! Dit kan alleen als uw gegevens in ons klantensysteem zijn gekoppeld 
aan uw WASPAS. Koopt u een losse WASPAS zonder gekoppelde klantgegevens, 
dan kunt u bij verlies, beschadiging of diefstal geen aanspraak maken op het 
resterende saldo.
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*BONUS 
MET UW WASPAS

€ 50,00 + € 2,50
€ 100,00 + € 10,00
€ 200,00 + € 25,00
€ 400,00 + € 60,00

TIP: BEWAAR UW 
PAS ACHTER DE 
ZONNEKLEP VAN 
UW VOERTUIG!


