
Hoe verzorg ik mijn YOY’D? 
 

Je bent natuurlijk ontzettend blij met jouw YOY’D en wilt graag dat ze zo lang mogelijk mooi 

blijft. Dat kan door haar op de juiste manier te wassen en te verzorgen. Hierbij wat tips hoe 

je dat het beste doet.  

Wassymbolen 

In elke YOY’D zit een wasetiket met daarin de belangrijkste instructies voor het wassen en 

drogen. Op dit etiket staan een aantal symbolen. De meeste zullen voor zich spreken, maar 

voor de zekerheid leggen we ze toch nog even uit. 

Je kunt YOY’D het beste op 30 

graden wassen 

Deze YOY’D kan in de droger 

Deze YOY’D doen we liever niet 

in de droger 

 Deze YOY’D mag op lage 

temperatuur gestreken worden 

Gebruik geen bleekmiddel 

Breng deze YOY’D niet naar de 

stomerij

 
Wastips 
 Kleur bij kleur 

Sorteer je was om te beginnen op kleur. Bijvoorbeeld een was met enkel donkere (zwarte) 

of witte kleding, of een was met enkel gekleurde kledingstukken. 

 Temperatuur 

Keer je YOY’D binnenstebuiten en was haar op maximaal 30 graden. Op sommige van onze 

wasetiketten zul je zien staan dat ze op 40 graden gewassen kan worden. Dat kan dan ook 

zeker, maar om je YOY’D zo lang mogelijk mooi te houden, adviseren wij te wassen op 30 

graden. Bovendien is dat ook beter voor het milieu. 

 Wasmiddel 

In Nederland hebben we over het algemeen zacht tot middelhard water dat komt omdat er 

vrij weinig kalk in het water zit. Daardoor hoef je niet zoveel wasmiddel te gebruiken. 



Bovenstaande tips betreffen slechts adviezen. Elke wasmachine en droger is anders en heeft andere 
programma’s. Lees altijd goed de instructies van je wasmachine en/of droger voor gebruik. De adviezen zijn 
zorgvuldig samengesteld en geformuleerd. YOY’D kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor 
wasfouten en/of schade die ontstaat door het opvolgen van bovenstaande adviezen. 

 

Gebruik je teveel wasmiddel dan kan dat ophopen in de wasmachine en zo vlekken op jouw 

YOY’D achterlaten. 

Wasverzachter zorgt ervoor dat je was heerlijk gaat ruiken en lekker zacht aanvoelt. Als je 

jouw YOY’D echter in de droger doet, wat in sommige gevallen kan, dan is het niet nodig 

wasverzachter te gebruiken. De was wordt door de droger vanzelf zachter. 

 Drogen 

Op sommige van onze wasetiketten zul je zien staan dat ze in de droger kan. Dat kan dan ook 

zeker, maar om je YOY’D zo lang mogelijk mooi te houden, adviseren wij dat niet te doen. 

Hang je YOY’D gewoon lekker aan je wasrek te drogen. Dat is ook nog eens beter voor het 

milieu. 

 

En wist je dat…? 

 Door jouw YOY’D binnenstebuiten te wassen blijft de kleur langer mooi en het voorkomt 

pillen van de stof. 

 Het klinkt misschien raar, maar het is goed om je wasmachine af en toe ook schoon te 

maken. Doe twee kopjes (schoonmaak)azijn in de zeeplade en laat de machine zonder 

kleding  op een kort programma draaien. Het azijn zorgt ervoor dat achtergebleven 

zeepresten verwijderd worden, eventuele bacteriën, die een nare geur veroorzaken, 

gedood worden en het reinigt de wasmachine in z’n algemeen. 

 Azijn is ook een perfecte manier om eventuele zweetgeur uit je kleding te wassen. 

Daarnaast helpt het ook de kleur langer mooi te houden. Voeg een klein scheutje 

(schoonmaak)azijn aan je wasverzachter toe en wassen maar. 

 Was je mooie YOY’D nooit te vaak. Ondanks de hoge kwaliteit van de stoffen, zal na vele 

wasbeurten uiteindelijk de kleur en kwaliteit van jouw YOY’D minder mooi worden. 

 

Als je bovenstaande tips opvolgt, weten we zeker dat je heel lang van je YOY’D zult 
genieten. Veel plezier! 


