Information till våra kunder.

Den 7 Juli 2019 så brann det i våran lokal på Jakobsbergsgatan. Skadorna är omfattande och
medför att vi inte kan bedriva vår vanliga tvättverksamhet som vi har gjort i 17 år.
Vi har fortfarande möjligheten att tvätta era kläder och textilier tack vare våra samarbetspartners och för inlämning i Västerås hänvisar vi er till Syateljén på Stora gatan 26, mellan Nymans
Ur och Make Up Store.
Har ni haft inlämnade plagg hos oss så är de med största sannolikhet skadade.
För att ni ska få ersättning så rekommenderar vi att ni gör följande:
• Behåll kvittot från Pennemos. Det är erat bevis för att ni har kläder som har lämnats in
hos oss.
• Ta kontakt med erat försäkringsbolag. För privatpersoner är det hemförsäkringen som gäller.
Hemförsäkringen ska stå för allt förutom självrisken.
• Pennemos försäkringsbolag ska sedan stå för er självrisk. Har ni ingen hemförsäkring så står
Pennemos försäkringsbolag för hela skadan.

Information to our customers

On july 7, 2019 our place at Jakobsbersgatan got damaged by a fire. Since the damage is comprehensive we cannot carry out our regular washing operations like we have been the past 17
years.
Thanks to our collaborator - Syateljén at Stora gatan 26 - between Nymans Ur and Make Up
Store we still have the opportunity to wash your clothes and textiles. In these cases we refer you
to hand in clothes and textiles to Syateljén.
If you already have handed in clothes and textiles it is most likely damaged.
To recive compensation we recommend that you do as follwed.
• Keep the reciept from Pennemos. The reciept is the evidence showing that you have handed
in clothes at Pennemos.
• Please contact your insurancecompany. For private individuals the household insurancecom
pany should cover the loss, except for the deductiable.
• Thereafter Pennemos insurancecompany will cover for your deductiable cost. If you dont
have any private household insurance Pennemos insurancecompany will compensate for
the total cost of the damage.

Kontaktuppgifter/Contact information
Försäkringsgivare/Insurer
Pennemos:
Anders Björling
Berkley Insurance Nordic
abjorling@wrberkley.com
073-521 00 28

Skadereglerare/Damage adjusters
Pennemos:
Johan Bendelius
Crawford & Company Sweden AB
johan.bendelius@crawco.se
076-677 77 90

Pennemos Kemtvätt/
Dry-cleaning
Antonio Besso
Pennemos Kemtvätt
info@pennemos.nu
021-410 420

Ombud för inlämning
Collaborator for handing
in clothes and garnment
Syateljé AB
Tel: 021-12 83 56
Stora Gatan 26 Västerås

Sigma Sko &
Nyckelservice
Tel: 070-769 69 29
Hantverkargatan 2B
Västerås

Hemma Hos Hema
Tel: 0733-99 46 13
Östra Långgatan 4
Köping

Med vänliga hälsningar/Best, Familjen Besso
Pennemos Kemtvätt 072-554 03 00

