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Zeep-laatje schoonmaken
Een schone, frisse was begint bij een schone
wasmachine. Verwijder het zeep-laatje. Maak
deze met de hand schoon of stop deze in de
vaatwasser. Zorg dat het laatje goed schoon en
droog is voordat je deze terug stopt. Maak in de
tussentijd de ruimte schoon waar het zeeplaatje
normaliter zit. Hier zitten vaak zeepresten. 

Wasmachine schoonmaken
Met een halve kop soda (niet hetzelfde als
baksoda) of een fikse scheut natuurazijn in de
lege trommel (dus niet in het zeeplaatje) draai je
een wasprogramma op 90 graden. De hoge
temperatuur en het schoonmaakmiddel lossen
kalk, vet en vuil op en zorgen ervoor dat de was 
weer lekker ruikt.

Gebruik de juiste dosering
De hoeveelheid wasmiddel die je gebruikt, kan
ook negatieve invloed hebben op de schone was.
Teveel wasmiddel is namelijk geen garantie voor
extra schoon! Gebruik daarom de doseer dop van
de fles, die zit er immers niet voor niets. 
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Maak de rubbers schoon
Veeg de rubbers na met natuurazijn en controleer
of de afvoerslang ook weer netjes schoon is.
Probeer de rubbers schoon te maken met een
doek die geen vezels achter laat.

Maak de filter van je wasmachine schoon
Maak onderaan de wasmachine het klepje open
en laat via het mini slangetje het water in een
bakje of emmer lopen. Vervolgens kun je de filter
schoonmaken. Hier zit vaak zeep, stof en andere
resten in die het kunnen bemoeilijken om je was
lekker fris te krijgen. 

Kies de juiste wasproducten uit
Er bestaan zoveel verschillende soorten
wasproducten dat men soms niet meer weet wat
te moeten kiezen. Veel hangt af van het soort
kleding of stof die je wast, maar ook van
persoonlijke voorkeur. Waspoeder is geschikt voor
alle soorten materiaal, met uitzondering van fijne
was. Voor witte was en om extra hygiënisch te
wassen kun je bijvoorbeeld waspoeder met
bleekmiddel nemen. Vloeibaar wasmiddel is weer
ideaal voor wasprogramma’s op lagere
temperatuur (max. 60°C). Daarnaast is het
geschikt voor alle soorten stoffen en bestaan er
specifieke vloeibare wasmiddelen voor wollen
items.
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Controleer je waterhardheid
Om te weten hoeveel wasmiddel of waspoeder je
het best kunt gebruiken, is het belangrijk om
rekening te houden met de waterhardheid van je
leidingwater en met het concentratiegehalte van
je wasmiddel.
Wanneer het water een hoge hardheid heeft, zul
je meer wasmiddel nodig hebben voor een goed
resultaat. Hard water dat veel mineralen bevat,
kan namelijk de effectiviteit van het wasmiddel
verslechteren maar ook je kledingstoffen
aantasten. Je kunt de waterhardheid bij jou thuis
controleren op de website van waterhardheid.
Heb je een waterontharder in huis of heb je een
wasmachine met een ingebouwde ontharder,
gebruik dan de laagste dosering vermeld op het
wasmiddeletiket. 

Gebruik minder wasmiddel
Over het algemeen is minder wasmiddel
gebruiken beter voor je kleding en je wasmachine.
Je kunt dit zelf gemakkelijk testen door te starten
met weinig wasmiddel toe te voegen en de
hoeveelheid op te bouwen wanneer je was niet
schoon wordt. Merk je zichtbare schuimvorming
tijdens het wasprogramma? Dit betekend dat je
gebruik maakt van teveel wasmiddel. In dat geval
raden we u aan de volgende keer de dosering te
verlagen en minder wasmiddel te gebruiken.
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Maak je wasmachine niet te vol
Als je de wasmachine te vol gooit met je wasgoed,
worden je kleren niet goed schoon en kunnen ze
ook beschadigen. Hier voor kun je checken of je
wasmachine niet te vol is met een simpel trucje.
Maak een vuist en stop je arm boven de was in de
wasmachine. Als u dit nog kan doen, dan is de
wasmachine niet te vol. Een fijne was of een
waterafstotende behandeling voor je kleding,
vereist een lichtere lading.

Wasmachine uit balans
Bij katoenprogramma’s of zware stoffen zoals
jeans is het aanbevolen meer dan 1 stuk te
wassen per keer. Anders bestaat het gevaar dat je
wasmachine uit balans raakt. Bij lichte stoffen die
je wast op speciale programma’s zoals zijde, wol of
fijne was kun je wel 1 kledingstuk wassen.

Nieuwe kleren wassen
Heb je nieuwe kleren gekocht? Dan doe je er goed
aan om deze kleren te wassen. Er kunnen
namelijk bepaalde stofjes in de kleding zitten die
kunnen zorgen voor jeuk of uitslag. Bovendien
heb je geen idee wie deze kleren allemaal heeft
gepast, voordat je er mee naar huis ging. Het is
wel zo hygiënisch dus om ze te wassen. Deze
kleren kun je gewoon op een kort programma
wassen. Laat je nieuwe kleren eventjes weken in
lauwwarm water met azijn voordat je ze wast, dit
kan ervoor zorgen dat je kleren hun kleur langer
behouden. 
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Het toerental
Door te centrifugeren wordt het overtollige water
dat geabsorbeerd word door de kleding
weggevoerd. De druk die gecreëerd wordt bij
1200 of 1400 tpm (toeren per minuut) zorgt dat
het vocht in je kleding wordt weggetrokken. Hoe
hoger het toerental, hoe droger je kleding uit de
wasmachine komt. Bij het selecteren van een
wasprogramma zal de centrifugeersnelheid,
oftewel het aantal rotaties per minuut (rpm),
automatisch worden aangepast aan het
programma. Indien gewenst kun je de
centrifugeersnelheid voor het bevestigen van het
programma nog aanpassen op het
bedieningspaneel.

Voorkom schade aan je kleding
Om te voorkomen dat kleding stuk gaat of dat je
wasmachine vastloopt door kleine onderdeeltjes
van je kleding of muntjes en dergelijke uit je
zakken, is het belangrijk om eerst alle zakken van
je kleding na te kijken. Niet alleen voorkom je
hiermee dat losse onderdelen vast komen te
zitten in je wasmachine, je voorkomt ook dat
spullen die in je zakken zijn achtergebleven stuk
gaan doordat ze meegenomen worden in de
wasmachine. Om de kleur van je jeansbroeken zo
lang mogelijk in stand te houden, doe je er goed
aan om je broeken binnenstebuiten te keren,
zodat ze minder snel vaal worden. 
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Doe alle ritsen en knopen dicht
Dit geldt ook voor je gekleurde t-shirts of kleding
met een print. Als je jouw kleren wast, doe dan
alle ritsen en knopen dicht. Zorg ervoor dat
wasgoed met loszittende elementen zoals bh-
beugels, gordijnhaken en andere onderdelen
goed vastzitten of stop ze in een waszak voordat
je deze in de wasmachine stopt. Zo voorkom je
schade aan je kleding of aan je wasmachine.
Zorg ervoor dat de was gesorteerd is zodat je elk
soort textiel een specifieke behandeling kunt
geven.

Energieverbruik verminderen
Met de optie Eco kun je het energieverbruik
verminderen zonder in te leveren op
wasresultaten. Selecteer eenvoudigweg het
gewenste programma en klik op de “Eco” knop
aan de rechterkant van het display. Op het
display verschijnt het indicatielampje ECO. Je zal
ook merken dat de tijd van het programma
toegenomen is. Stel deze optie in voor licht of
normaal vervuild wasgoed op 30°C of hoger. Het
water- en energieverbruik zijn afhankelijk van
verschillende factoren (hardheid en temperatuur
van het water, type en hoeveelheid wasgoed,
centrifugeersnelheid).
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Vieze kleding
Afhankelijk van het materiaal van je kleding, 
kun je erg vieze kleren in de wasmachine een
voorwas geven. Dit programma gebruik je om
vlekken los te weken voor het
hoofdprogramma. Je hebt in de meeste
wasmachines ook een apart wasmiddelvakje
voor de voorwas, maar in veel gevallen hoef je
deze niet te gebruiken. Als je vlekken op je
kleding krijgt, kun je deze het beste direct
aanpakken door te deppen met water.
Hardnekkige vlekken kun je ook een tijdje in
laten weken met speciaal vlekkenmiddel
voordat je ze in de wasmachine doet voor het
beste resultaat.

Wassen op een lage temperatuur
Wanneer je een programma selecteert, worden
steeds standaardinstellingen getoond voor de
temperatuur, de centrifugeer snelheid, etc. Dat
kun je handmatig aanpassen indien gewenst.
Om de beste zorg te dragen voor je kleding, 
kun je jouw kleren het beste op een lage
temperatuur wassen. Vaak veel lager dan de
maximale temperatuur die op het waslabel
staat. Tegenwoordig kun je kleren over het
algemeen helemaal schoon krijgen op een
temperatuur van 30°C. Vergeet wel niet af en
toe een programma te draaien op een hetere
temperatuur om je wasmachine schoon te
houden.
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Was zwarte kleding apart
Om al je kleding echt mooi te houden kan je zwarte
kleding het beste apart wassen. De donkere
kleding kan afgeven op lichte of witte kleding,
waardoor je gekleurde of witte kleding grauw kan
worden. Bovendien voorkom je dat je zwarte
kleding vaal wordt en kan jij ervoor zorgen dat je
zwarte kleding langer mooi blijft. Ook de zwarte
was kan je wassen op een lage temperatuur van
30°C of 40°C en er zijn ook speciale wasmiddelen
verkrijgbaar voor de zwarte was.

Was witte kleding apart
Al je witte kleding zou je apart moeten wassen. Bij
een witte was kan je lakens, t-shirts, blouses,
broeken en nog veel meer kleding in de
wasmachine doen, zolang het dus maar wit is.
Handdoeken en ondergoed kan je ook in de witte
was doen, maar je kan er ook voor kiezen om deze
apart te wassen op een hogere temperatuur. Je
kan het wasprogramma ‘katoen’ gebruiken en de
stoffen wassen op een lage temperatuur van 30°C
of 40°C.Gebruik een wasmiddel voor de witte was.

Gekleurde was versus bonte was
De gekleurde was wordt vaak verward met de
bonte was, maar dit is een misverstand. Bij de
gekleurde was, vul je de wasmachine met kleding
van één kleur. Felle of donkere kleuren kunnen
meer afgeven waardoor deze zich in de rest van je
bonte kleding kunnen mengen. Verder kan je deze
kleding gewoon hetzelfde wassen als de bonte was.
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Synthetische was
De synthetische was bestaat uit wasgoed van alle
synthetische stoffen, zoals acryl, nylon, polyester,
etc. Het wasvoorschrift bij deze stoffen is allemaal
verschillend, maar een ding is zeker, deze kleding
moet je geregeld wassen omdat ze snel vuil
kunnen worden. Deze kleding kan je het beste
wassen op een lage temperatuur van hooguit
40°C. Wees voorzichtig met het strijken van deze
kleding en kijk of de kleding wel geschikt is voor in
de droger of zoek uit of je droger een speciaal
programma voor synthetische stoffen heeft. 

De fijne was
De fijne was bestaat uit textielsoorten die een
delicate verzorging nodig hebben, zoals wol en
zijde. Vaak heeft je wasmachine specifieke
wasprogramma’s zoals ‘wol’ of ‘fijne was’. De
temperatuur wordt tijdens zo’n wascyclus niet
hoger dan 40°C en het is beter om de
wasmachine ook niet helemaal te vullen tijdens
deze programma’s. 

Vervuilde was
Sterk vervuilde was, zoals sportkleding,
werkkleding of kleding van kinderen die onder de
vlekken zitten hebben een intensiever programma
nodig. In sommige gevallen kan je de kleding het
beste voorbehandelen met een vlekverwijderaar
en even in laten weken. Gebruik een passend
wasmiddel en stel de wasmachine in op een wat
hogere temperatuur tot 60°C. Laat fijne stoffen
zoals wol en zijde eerst een tijdje weken. 
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https://www.aeg.nl/care/discover/wasvoorschriften/
https://www.aeg.be/en/care/inspiration/care-more/#137036
https://www.aeg.nl/support/support-articles/wassen-en-drogen/wasmachines/hoe-was-ik-mijn-sportkleding/


 Zorg voor ruimte in de droger
Doe niet te veel in de wasdroger. Wanneer je
kleding ruimte geeft om te 'ademen', droogt
deze sneller.

Kies het juiste droogprogramma
Na het kiezen van het juiste droogprogramma
kun je het gewenste droogniveau selecteren of
wijzigen om tot het door jou gewenste
droogresultaat te komen. Je kunt kiezen tussen
de strijkdrooggraad, kastdrooggraad,
kastdrooggraad+ of de extra-drooggraad. De
verschillende droogniveaus geven aan hoe
droog je wasgoed wordt. Met de
kastdrooggraad is je wasgoed droog genoeg
om zo in de kast te leggen, terwijl je wasgoed
bij de strijkdrooggraad nog licht vochtig is,
zodat je het gemakkelijk kunt strijken.

Katoen en synthetisch wasgoed scheiden
Je kunt nu gerust al jouw kledingstukken in de
droger stoppen, zonder bang te zijn dat ze
krimpen of te heet worden gedroogd. Waar je
goed op moet letten is dat katoen en
synthetisch wasgoed gescheiden worden. 
Voor deze stoffen wordt een andere droogtijd
gebruikt.
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Maak de filter van je droger goed schoon
Aan het einde van elke droogbeurt zal het
lampje 'Filter Reinigen' aangaan om je eraan te
herinneren dat het filter gereinigd moet worden.
Dit filter vangt pluisjes op die ontstaan wanneer
het wasgoed gedroogd wordt. Je reinigt het filter
door het uit het apparaat te halen, open te
maken, de pluisjes weg te halen en indien nodig
met water af te spoelen. Vergeet ook niet om af
en toe de ruimte waar je het filter in plaatst te
reinigen met een stofzuiger.

De condensor
Per droger verschilt het of de condensor uit het
apparaat gehaald kan worden, of vastzit in het
apparaat. Indien deze uit het apparaat gehaald
kan worden, spoel je hem af met water, haal je
een vochtige doek door de ruimte waar de
condensor zich bevindt en plaats je hem weer
terug. Indien de condensor vast gemonteerd is
in de droger, kun je het rooster van de
condensor reinigen met de borstel van je
stofzuiger. Raadpleeg de gebruikershandleiding
.
De droogtrommel schoonmaken
Bij het schoonmaken van de wasdroger reinig je
ook de droogtrommel zelf. Hier kunnen namelijk
wasmiddel- en wasverzachterresten in blijven
zitten. Het wordt aangeraden om eens in de
maand met een vochtige doek de sensor in de
droogtrommel schoon te maken. Wanneer je de
sensor reinigt, past het programma zich beter
aan aan de hoeveelheid wasgoed en blijft de
droger goed functioneren.
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Droogtijd verkorten
Wil je de droogtijd verkorten? Voeg dan een
droge handdoek aan de was toe. Dit kan zomaar
een half uur schelen!

Gebruik een tennisbal
Heb je lekker je kussens of een jas gewassen en is
de body er een beetje uit? Stop dan een tennisbal
bij de was en zet de was aan. Fluffy kussens
gegarandeerd!

Kijk uit met vochtige was
Stop geen vochtige was terug in de kast. Het
wasgoed gaat dan muf ruiken of nog erger,
schimmelen! Wil je gegarandeerd zijn van heerlijk
ruikende wasgoed? Voeg dan een paar druppels
wasparfum van Zèvy toe!

DE GOUDEN TIP
Blijft je wasgoed muf ruiken? Blijven
onaangename luchtjes zoals zweet of rook
hangen in je kleding? Gebruik dan een paar
druppels wasparfum i.p.v. wasverzachter. Je
wasgoed blijft weken fris ruiken. Zelfs na het
sporten ruikt je kleding nog fris. Bovendien is het
per was ook nog eens duurzamer dan
wasverzachter.

Klik & Shop hier de beste wasparfum!
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https://zevy.nl/

