
U N E  Q U E S T I O N  D ’ É T I Q U E T T E  !

DES GESTES SIMPLES  
POUR ENTRETENIR  
SES TEXTILES TOUT  
EN PRENANT SOIN  
DE LA PLANÈTE !
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Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

ÉCO-ENTRETIEN 
DES TEXTILES
ECOLOGISCH UW KLEDING
ONDERHOUDEN

EEN KWESTIE VAN "ETIQUETTE"

Simpele tips om uw 
kleding te onderhouden 

en tevens zorg te 
dragen voor het klimaat

      Meer tips ..
           zie 
www.clevercare.info

Meer tips
www.clevercare.info/nl

Meer tips...

!



Une bande dessinée proposée par le COFREET

marques déposées et enregistrées propriété du GINETEX et du COFREET

     Een strip voorgesteld door Cofreet

Gedeponeerd merk van GINETEX en COFREET

     Gedeponeerd merk van GINETEX en COFREET



L’ENTRETIEN DES
TEXTILES EST SOUVENT 

UNE QUESTION 
D’ÉTIQUETTE : IL EST 
IMPORTANT DE NE 

PAS LA COUPER… LES 
CONSIGNES VOUS DIRONT 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ 

SAVOIR POUR BIEN LES 
ENTRETENIR !

L’entretien d’un produit textile 
représente une grande partie de 
son impact environnemental.

Tout en suivant les informations 
d’entretien textile sur l’étiquette, 
chacun d’entre nous peut 
adopter au quotidien de petits 
gestes simples pour agir sur 
son environnement. Nous 
contribuons ainsi également 
à rallonger la vie de notre 
textile préféré tout en prenant 
soin de notre planète.

Voici quelques gestes  
d’éco-entretien simples  
et faciles à adopter !

Bonne lecture !

ÉDITO
U N E  Q U E S T I O N 
D ’ É T I Q U E T T E  !

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

EDITORIAAL
EEN KWESTIE VAN "ETIQUETTE!"

Het onderhoud van een 
textielproduct heeft een 
grote impact op het milieu.

Door het opvolgen van de 
etiket-informatie kan ieder 
van ons eenvoudige 
gewoontes aannemen die 
effect hebben op het milieu.

Daardoor verlengen we 
tevens de levensduur van 
onze kleding en dragen we 
zorg voor onze planeet.

Bekijk enkele eco-tips die 
makkelijk toe te passen zijn.

Veel leesplezier!             Meer tips...
zie www.clevercare.info

De onderhoudsinfo 
 is vaak vermeld op 

het etiket.
Snij het niet uit! 

De symbooltjes 
vertellen U wat U 

moet weten om het 
te onderhouden

Het onderhoud van 
textielproducten heeft 
een grote impact op het 
milieu

De symbooltjes 
vertellen U wat U moet 
weten om Uw kleding 

te onderhouden

De onderhoudsinfo is 
vaak vermeld op het etiket.

SNIJ HET NIET UIT!

De symbooltjes 
vertellen U wat U moet 
weten om Uw kleding 

te onderhouden.

www.clevercare.info/nl

De onderhoudsinfo is 
vaak vermeld op het etiket.

SNIJ DIT NIET UIT!

De symbooltjes
vertellen U wat U moet

weten om Uw kleding
te onderhouden.

De onderhoudsinfo is 
vaak vermeld op het etiket.

SNIJ HET NIET UIT!

De symbooltjes vertellen 
U wat U moet weten om 

Uw kleding te onderhouden

Er staat onderhoudsinfo 
op het etiket!

SNIJ HET NIET UIT

De symbooltjes 
vertellen je wat je moet 
weten om je kleding te 

onderhouden.



Hoe dom is dat?

Ja, maar da's makkelijker 
dan ze op te plooien

Hugoooooo!
kom eens hier

Waarom smijt je kleding die je amper 
gedragen hebt in de wasmand? Ze zijn niet 

vuil!

Je verslijt ze zo veel sneller 
en vanuit milieu oogpunt 
verspil je water en energie!

even later..
O nee,

't is niet waar..

Je start een machine voor 
één enkel paar sokken?

Ik droom! ze waren erg vuilDeze keer geen 
zorgen Ma!?

SVEN....
kom eens even

Ja, maar da's makkelijker
dan ze op te plooien

Hoe dom is dat?



Des études indiquent que les vêtements 
sont lavés trop fréquemment.  
Réduire le nombre de lavage de vos textiles,  
et bien remplir votre machine avant  
de la lancer, c’est participer activement  
à la réduction des consommations 
d’eau et d’énergie.

Remplissez la machine avant  
de la lancer pour optimiser le lavage.  
Cela évitera un excès de frottements 
mécaniques pouvant détériorer la fibre.

UN PETIT TRUC  
À APPLIQUER

TAMBOUR BATTANT !

SI VOS VÊTEMENTS 
NE SONT PAS SALES, 

PRÉFÉREZ  
LES AÉRER POUR  
LES RAFRAÎCHIR !

NETTOYER SES VÊTEMENTS
S E U L E M E N T  L O R S Q U E  C E L A  E S T  N É C E S S A I R E

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

WAS UW KLEDING

ENKEL WANNEER HET NODIG IS

Studies wijzen uit dat kleding te vaak 
gewassen worden.

Door het aantal wasbeurten te 
verminderen ,en de machine genoeg te 
beladen, draag je actief bij aan het 
verminderen van energie- en 
waterverbruik.

Vul de wastrommel voldoende om het 
was proces te optimaliseren.
Daardoor vermijd je overmatige 
wrijving die de vezels kunnen 
beschadigen

Een kleine, 
makkelijk toe te 

passen truc

tromgeroffel...

als uw kleding niet 
vuil is, laat ze 

gewoon uitluchten

Meer tips...
zie www.clevercare.info

Vul de wastrommel voldoende om het 
wasproces te optimaliseren.
Daardoor vermijd je overmatige 
wrijving die de vezels kunnen
beschadigen.

Een kleine
makkelijk toe te

passen truc

tromgeroffel ...

als uw kleding 
niet vuil is, laat ze 
gewoon uitluchten

Meer tips.....

www.clevercare.info/nl

Studies wijzen uit dat kleding te vaak
gewassen wordt. Een kleine makkelijk 

toe te passen truc

als je kleding niet 
vuil is, laat je ze 

gewoon uitluchten.



In mijn tijd moest de 
man de was niet 

doen...

Vergeet niet het 
wasprogramma 90° 

te kiezen om alle 
vlekken te 

verwijderen Ben!

Liefje, een modelhuisvrouw 
herkent men aan haar 

kookwas!

Mama!

Sokken in de 
kookwas om ze te 

desinfecteren

Ik wil niet dat ze 
zeggen dat ik een 
slonzige kleinzoon

 heb!

Grrrr

Luister Lieverd, het is 
niet omdat je single 

bent, dat je onze goeie 
wasgewoontes moet 

vergeten

Gebruik de 
kookwas !

OMA !!

  Dit kan niet langer.   We moeten iets doen.

Je hebt gelijk
Laten we 
gaan praten

JA !
Let's go

Waarom 
staan jullie 
zo te koken ?

Je hebt gelijk



Les symboles d’entretien indiquent la 
température maximale à laquelle laver des 
produits textiles sans altérer leur qualité.
Une température plus basse est toujours possible.  
Par ailleurs, l’état des textiles ne nécessite  
pas toujours un lavage à température élevée.

Laver à 30° suffit pour les vêtements 
peu salis et permet de faire des 
économies d’énergie significatives.

Prétraiter les taches avant le lavage en 
machine permet de sélectionner une 
température de lavage modérée, et donc 
de limiter la consommation d’électricité.

RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE
D E  L AVA G E  D E  S O N  L I N G E GARDEZ  

LA TÊTE FROIDE !

PASSER DE 60° À 30°  
PEUT RÉDUIRE JUSQUE  

DE MOITIÉ LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE. 

ET VOTRE LINGE SERA 
PROPRE !!!!

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

60

30

VERLAAG DE TEMPERATUUR
van uw wasprogramma

De wassymbolen geven de maximale 
wastemperatuur aan, waarbij geen 
kwaliteitsverlies zal optreden.

Een lagere temperatuur gebruiken is 
altijd mogelijk. Bovendien vraagt de staat 
van vervuiling niet altijd deze hogere 
temperatuur

Wassen op 30° kan volstaan voor 
weinig vervuilde kleding en betekent 
een significante energiebesparing

Vlekken voorbehandelen kan leiden 
naar een lager wasproces en een 
belangrijke electriciteitsbesparing

Hou het hoofd koel!
Van 60° naar 30° 

gaan kan het 
energieverbruik met 

de helft 
verminderen en uw 
kleding kan proper 

zijn

Meer tips...
zie www.clevercare.info

Hou het hoofd koel

Een lagere temperatuur gebruiken is 
altijd mogelijk. Bovendien vraagt de 
vervuilingsgraad van uw kleding niet 
altijd die hoge temperatuur.

Wassen op 30° kan volstaan voor 
weinig vervuilde kleding wat een 
belangrijke energiebesparing kan zijn.

Door vlekken voor te behandelen kan 
men vaak een lager wasprogramma 
kiezen, en een electriciteitsbesparing 
realiseren.

Meer tips...

www.clevercare.info/nl

Door vlekken voor te behandelen kan
men een lager wasprogramma kiezen,
en besparen op elektriciteit.



HI MUM! 
I’VE COME TO DO 

MY LAUNDRY!
?

YOUR APARTMENT IS EQUIPPED 
WITH A BRAND NEW WASHING 

MACHINE AND YOU STILL 
COME BACK TO WASH 

YOUR LAUNDRY?

YES BUT YOU HAVE 
A TUMBLE DRYER.

WITH TODAY’S 
BEAUTIFUL SUNSHINE 

WE’LL PUT IT OUT 
TO DRY IN 

THE GARDEN.

YOUR CLOTHES WILL DRY JUST 
AS FAST, THEY WON’T WEAR OUT 

AS MUCH AND ABOVE ALL, 
WE’LL SAVE ENERGY…

LATER…

WHAT’S 
THIS NOISE?

?

WHAT ARE DOING WITH 
THAT HAIR DRYER?

IT’S JUST THAT I’M IN A HURRY 
AND I’D LIKE TO MAKE SURE 

IT’S ALL DRY.

Hallo Ma
Ik kom mijn was 

doen!

Je hebt een 
gloednieuwe 

wasmachine en komt 
hier uw was doen?

Ja, want jij hebt 
een droogkast.

Op zo'n prachtige 
dag hangen we het 

gewoon buiten

Je kleren zijn even snel 
droog, verslijten minder, 

en we besparen op 
energie.

Wat hoor ik nu ?

LATER
Wat doe je met 
die haardroger?

Ik ben een beetje gehaast en wil 
zeker zijn dat alles droog is.

Je hebt een 
gloednieuwe 

wasmachine en komt 
hier je was doen?



En plus de l’énergie économisée, les 
textiles gardent leur forme initiale et ont 
une durée de vie plus longue, tout cela en 
protégeant l’environnement.

Séchez à l’air libre en intérieur 
ou en extérieur quand cela  
est possible. Gratuite, cette 
méthode préserve les vêtements 
en évitant le sèche-linge et ne 
présente aucune conséquence 
pour l’environnement.

SÉCHER SON LINGE NATURELLEMENT
E S T  U N  G A I N  D ’ É N E R G I E

DE NOUVEAUX  
SYMBOLES EXISTENT  
POUR LE SÉCHAGE  

À L’AIR LIBRE.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR  
NOTRE SITE POUR NE PAS  

SÉCHER ET RESTER  
DANS L’AIR  
DU TEMPS !

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

NATUURLIJK DROGEN
IS EEN ENERGIEWINST
En bovenop de energiewinst, behoudt uw kleding 
haar oorspronkelijke vorm, wat de levensduur ten 
goede komt, en dit alles met extra zorg voor het 
klimaat

Droog, binnen of buiten, 
in open lucht, wanneer 
het mogelijk is. Het is 
gratis en je beschermt je 
kleding door het mijden 
van de droogtrommel, en 
het heeft geen negatief 
effect op het milieu

Er bestaan nieuwe 
symbolen voor het 

drogen in open lucht.

Zie onze website 
voor meer info

Meer tips ...
zie www.clevercare.info

BETEKENT  EEN ENERGIEWINST

Er bestaan nieuwe 
symbolen voor het 

drogen in open lucht
Zie onze website 

voor meer info

Meer tips...

www.clevercare.info/nl

Er bestaan nieuwe 
symbolen voor het drogen 

in open lucht.
 

Zie onze website voor 
meer info

Er bestaan nieuwe 
symbolen voor het 

drogen in open lucht.

Zie onze website voor 
meer info



Ik ga naar 
school, tot 

vanavond Ma

Je draagt al de gehele 
week dezelfde T-Shirt en 
in Uw kast liggen propere

Ja, maar die 
zijn allemaal 
verfrommelt

Wat? Je vader 
heeft ze toch 

allemaal 
gestreken en 

mooi gestapeld?

Heu...ik 
zocht mijn 

gsm

Ik ben gehaast. 
Ik kom nog  te 

laat

. Wacht, een kleine 
truk. Wanneer je 

straks een douche 
neemt

hang je je shirt op 
een kapstok in de 

badkamer. De stoom 
zal hem ontrimpelen!

Ik kan je al direct zeggen dat uw 
truk bij mij niet werkt!

WAAROM?

Hij moet 
gewassen 

worden

Wacht, een kleine 
truc. Wanneer je 

straks een 
douche neemt ..

Ik kan je al direct zeggen dat uw 
truc bij mij niet werkt!

Je draagt al de gehele
week dezelfde T-shirt en
in je kast liggen propere

Ik kan je al direct zeggen dat je truc
bij mij niet werkt!



L’environnement est aussi préservé 
lorsque l’on ne repasse pas 
systématiquement les produits 
textiles.
Certaines méthodes astucieuses,  
de séchage par exemple,  
permettent d’éviter parfois  
l’usage du fer à repasser.

Étendre ses vêtements dès 
le cycle de lavage achevé 
vous permettra de réduire le 
froissement des textiles.

Pensez à mettre le vêtement 
sec dans la salle de bains lors 
de la douche, la vapeur d’eau 
dégagée lissera les plis.

REPASSER
U N I Q U E M E N T  S I  C E L A  E S T  N É C E S S A I R E

UNE TECHNIQUE  
QUI PRÉSENTE  

UN DOUBLE AVANTAGE :
NON SEULEMENT MON 

FILS PORTE DES T-SHIRTS 
DÉFROISSÉS…

MAIS EN PLUS
IL VA ÊTRE PROPRE !

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

STRIJKEN
ENKEL WANNEER HET NODIG IS

Wij beschermen ook het milieu wanneer we 
enkel dan strijken wanneer het nodig is.

Enkele tips om het strijken 
overbodig te maken

Het direct ophangen van 
uw kleding na het 
wassen, verminderd het 
aantal rimpels en plooien

Overweeg om uw kleding op 
te hangen in de badkamer 
tijdens het douchen.
De stoom ontrimpelt !

Een tip met twee voordelen:

mijn zoon zijn T-shirt 
is niet alleen glad, 

hij is ook proper!

Meer tips....
zie www.clevercare.info

Een tip met 
twee 

voordelen

Wij beschermen ook het milieu wanneer we 
enkel dat strijken wat nodig is.

Meer tips ...

www.clevercare.info/nl

Een tip met 
twee voordelen:

mijn zoon zijn shirt is
niet alleen glad,

hij is ook proper.



O nee....
Onmogelijk

Ik kan Uw 
kostuum niet 

aannemen

Hoe wil je dat ik de 
onderhoudsaanbevelingen 

van de fabrikant opvolg?

Ik ben een 
professioneel 

Mijnheer!

Hoe hij wil je kostuum 
niet reinigen? Wat is er 

gebeurd?

Ik heb alle 
etiketten eruit 

geknipt!
WAT ?

Maar enfin..
Waarom doe 

je zoiets ?

Vanaf ik wat 
zwaarder ben 

geworden..

..verdraag ik die XXL 
etiketten niet meer in 

mijn kleding



Certains textiles délicats, spéciaux ou 
trop volumineux pour un entretien à 
domicile doivent être pris en charge 
par les professionnels de l’entretien.
Ces spécialistes formés consulteront 
les consignes de l’étiquette du fabricant 
et pourront leur appliquer le traitement 
adéquat pour préserver leur qualité.

Ayez recours à un professionnel quand  
c’est nécessaire. Les articles trop volumineux 
ou délicats doivent subir des traitements 
d’entretien particuliers. Les professionnels  
des pressings sont formés pour cela  
et disposent d’équipements spécifiques.

De manière générale, il faut toujours se référer 
à l’étiquette d’entretien du fabricant.

NETTOYAGE PROFESSIONNEL À SEC
L O R S Q U E  C E L A  E S T  R E C O M M A N D É

METTEZ-VOUS  
AU VERT !

CONSULTEZ VOTRE ÉTIQUETTE…  
SI L’UNE DE  

CES TROIS LETTRES P, F  
OU W APPARAÎT DANS LE ROND, 
RENDEZ-VOUS SANS TARDER À 

VOTRE PRESSING !  
UN ENTRETIEN DE PRO  

LUI EST RÉSERVÉ !

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

PROFESSIONELE DROOGKUIS
WANNEER HET WORDT AANBEVOLEN

Bepaalde delicate of speciale of te 
volumineuze artikelen voor een huishoudelijk 
toestel, moeten door een professioneel 
worden behandeld.

Deze gespecialiseerde professionelen 
volgen de aanwijzingen volgens het etiket 
van de fabrikant en voeren de aangepaste  
behandelingen uit die de kwaliteit veilig 
stellen.

Ga naar een professioneel wanneer het 
nodig is. Volumineuze of delicate artikelen 
dienen een specifieke zorg te krijgen. 
Professionelen hebben daarvoor een 
speciale opleiding genoten en ze 
beschikken over de noodwendige apparatuur.

Volg altijd de aanwijzingen van het onderhoudsetiket

Ga voor groen!
Als de letter P,F of W 
in een cirkel op het 
etiket staat, ga je 

onvoorwaardelijk naar 
de droogkuis!

Een professionele 
aanpak is nodig!

Meer tips...
zie www.clevercare.info

geschikte apparatuur.

t

GA VOOR GROEN !

Meer tips...

www.clevercare.info/nl



CONSERVER SON 
ÉTIQUETTE PERMET DE 
BIEN ENTRETENIR SON 
TEXTILE PRÉFÉRÉ ET 
DE LE GARDER PLUS 

LONGTEMPS !

73 %*
DES FRANÇAIS  
SUIVENT LES 
CONSIGNES  
D’ENTRETIEN.

RESPECTEZ LES 
DOSES DE LESSIVE 

RECOMMANDÉES, EN 
RAJOUTER NE SERT  

À RIEN ET ABÎME 
VOTRE VÊTEMENT !

94 %*
D’ENTRE VOUS 
PRENNENT DES 
PRÉCAUTIONS 

PARTICULIÈRES POUR 
UN ENTRETIEN TEXTILE 

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT.

NOUS POUVONS 
TOUS AGIR AU 

QUOTIDIEN POUR 
RÉDUIRE L’IMPACT 
DE L’ENTRETIEN DE 

NOS TEXTILES.

FAITES SÉCHER 
VOS VÊTEMENTS 

À L’AIR LIBRE DÈS 
LE 1ER RAYON DE 

SOLEIL.

L’ENTRETIEN
E N  Q U E S T I O N S

TEXTIEL ONDERHOUD
Tips & Feiten

Door het etiket te 
behouden kan U 

uw kleding 
correct 

onderhouden en 
gaat ze bijgevolg 

ook langer mee

Laat je kleding 
bij de eerste 
zonnestralen 
buiten drogen!

Wij allemaal kunnen 
op dagdagelijkse 

basis de milieu impact 
van ons 

textielwassen  
verminderen

90%
van ons nemen 

speciale 
voorzorgen om het 

milieu te 
beschermen bij 

het wassen

Respecteer de 
aanbevolen dosis 
wasmiddel. Een 

grotere dosis dient 
tot niets en kan 

schadelijk zijn voor 
uw kleding

70%
van alle 

Europeanen 
houden zich aan 
het onderhouds 

etiket

Door het etiket 
te behouden kan je je 

kleding correct 
onderhouden en

gaat ze bijgevolg
ook langer

mee.

Respecteer de
aanbevolen dosis 
wasmiddel. Een 

grotere dosis 
dient tot niets en 

kan schadelijk zijn 
voor je kleding.



LES MACHINES  
À LAVER SONT  
ÉQUIPÉES DE 

PROGRAMMES "ECO". 
UTILISEZ-LES,  

C’EST VRAIMENT 
ÉCONOMIQUE !

87 %*
DES FRANÇAIS SONT 

PRÉOCCUPÉS PAR LES 
ÉCONOMIES D’EAU ET 

D’ÉNERGIE.

INDIQUE TOUJOURS LA 
TEMPÉRATURE MAXIMALE 

AUTORISÉE. VOUS 
POUVEZ LAVER MOINS 

CHAUD !

UN LAVAGE 
À 30° EST 
SUFFISANT 
POUR LES 
VÊTEMENTS 
PEU SALIS !

NE COUPEZ PAS 
VOS ÉTIQUETTES, 

ELLES VOUS 
ACCOMPAGNENT 

DANS 
L’ENTRETIEN DE 
VOTRE LINGE.

VOUS ÊTES 

74 %* 
À ACHETER RAREMENT 

VOIRE JAMAIS UN 
VÊTEMENT SANS 

ÉTIQUETTE !

* D’après le 
baromètre
IPSOS-
COFREET 2016
« L’étiquette et
les Français »

60°

Pour faire  
le plein d’astuces,  
rendez-vous sur   

www.clevercare.info

80%
koopt zelden of nooit 

een kledingstuk 
zonder 

onderhoudsetiket

Snij nooit het etiket 
uit  en laat het er de 
ganse levensduur 
van het kledingstuk

van alle 
Europeanen 
zijn milieu 

bewust

Het cijfer geeft een 
maximumwaarde aan! 

Je mag altijd een 
lagere temperatuur 

kiezen

Gebruik, bij 
wasmachines het 

"ECO" of 
"GREEN" 

wasprogramma. 
Het is 

economischer!

Een 
wasprogramma 
op 30° volstaat 

voor weinig 
vervuilde kleding!

 * Volgens de 
IPSOS - GINETEX 

Dec. 2016 enquête
"European barometer 

on laundry care 
symbols

Meer tips....
Zie www.clevercare.info

Een 
wasprogramma 
op 30°volstaat 

voor weinig 
vervuilde kleding

* Volgens de 
IPSOS-GINETEX
Dec.2016 enquëte

"European barometer
on laundry care symbols

vervuilde
kleding

Meer tips...

www.clevercare.info/nl



POUR PLUS  
D’INFORMATIONS
E T  D É C O U V R I R  E N C O R E  P L U S  D ’A S T U C E S
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*  marques déposées et 
enregistrées propriété du 
GINETEX et du COFREET

*

www.lavermonlinge.com

www.clevercare.info

Appli « Mon étiquette »

 @lavermonlinge.cofreet

 @company/cofreet

www.lavermonlinge.com  

www.clevercare.info

 « laver mon linge – Entretien textile »

Appli « Mon étiquette »

*

VOOR MEER 
INFORMATIE
EN BIJKOMENDE TIPS

www.etitex.be
www.clevercare.info/nl


