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Een helpende hand

Kunt u ook hulp gebruiken in en rond het huis? 
Of heeft u behoefte aan een luisterend oor?

Met onze diensten aan huis maken wij uw leven 
leuker & comfortabeler. Als senior wilt u 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen en dit begrijpen wij. Echter door 

het uitkleden van de zorg en toenemende 
druk van de mensen om u heen blijven er vaak 

klussen liggen of worden er uitstapjes uitgesteld.
Dan zijn wij er voor u!

Of heeft u een druk gezinsleven en gaat alle vrije 
tijd bestemd voor elkaar zitten in randzaken? 

Ook dan staan wij voor u klaar!

Onze mantelzorgers en dienstverleners zijn 
gescreend op betrouwbaarheid, vriendelijkheid 

en werkervaring.  

Laat ons dus de helpende hand zijn die u nodig heeft !
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Wat bieden wij zoal aan?

Senioren ondersteunen wij in het dagelijks 
leven, zodat u langer thuis kunt blijven wonen. 

Met onze diensten voor thuis
kunnen wij u ondersteunen om dit te bereiken.

Enkele voorbeelden waar u aan kunt denken:

- Huishoudelijke activiteiten in en rond het huis.

- Samen wandelen, een dagje weg of gezelschap.

- Bezoek aan uw arts, fysio of ziekenhuis.

- Tuinonderhoud

- Kleine klussen in en rond het huis.

- Hulp bij het boodschappen doen.

Gezinnen kunnen wij bijvoorbeeld ontlasten 
met de volgende diensten:

- Huishoudelijke hulp

- Tuinonderhoud

- Klussen in en rond het huis

- Oppasservice

- Huisdierenservice

- Een kapper aan huis
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Heeft u vragen?  Bel ons dan op: 055-3030628

Contact per e-mail:  info@dienstenvoorthuis.nl



De meest voorkomende diensten 
leggen wij graag verder aan u uit:

Kleine klussen in en rond het huis:

Stel  uw k le ine k lussen n iet  langer u i t , 

wi j  kunnen u vandaag nog helpen. 

Klussen die wij kunnen doen zijn: 
een schilderij ophangen, meubels monteren, een lamp 
vervangen, installeren van apparatuur, uw dakgoten legen, 
etc.

Het onderhoud aan uw tuin wordt vaak onderschat, door 
tijdgebrek of het niet meer kunnen. Natuurlijk wilt u graag 
dat uw tuin er netjes bij ligt. Onze tuinmannen kunnen daar-
voor zorgen. Zij helpen u om uw tuin weer tip top in orde te 
krijgen.. 
Waar zij u bij kunnen helpen: 
onkruid verwijderen, gras maaien, terras schoonmaken, 
blad harken, snoeien, etc.

Bel ons dan op: 055-3030628

Tijdens dit gesprek voorzien wij u van extra informatie over 
onze diensten. Daarnaast kunt u ons vergoeden vanuit uw 
PGB, WMO of gewoon als particulier. Hier informeren wij u 
natuurlijk ook graag over.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een senior bent, 
er een familielid bij aanwezig is.

Wie komen er dan bij u langs:

Nog even onze voordelen op een rij:

- Een vaste en betrouwbare hulp

- Een vriendelijk tarief vanaf € 15,- per uur

- Geen lidmaatschapkosten

- Veilig achteraf betalen

Mathijs van der Zande    &    Henk van Veldhuizen

Wij koppelen u aan één van onze medewerkers, die samen 
met u activiteiten binnen of buitenshuis onderneemt. U be-
paald zelf waarvoor u onze medewerker inzet. De persoon 
wordt uw vaste gezicht waarmee u zelf contact onderhoudt 
en kunt overleggen wat u wilt ondernemen.

Huishoudelijk hulp:
Bent u veel tijd kwijt aan het schoonmaken. Van uw huis 
of lukt het gewoon niet meer? Wij hebben betrouwbare en 
ervaren hulpen voor al uw schoonmaakklussen. 
Denk aan: 
stofzuigen, afstoffen, ramen zemen, 
badkamer schoonmaken, strijken, etc.

Mantelzorgondersteuning:

Onze medewerkers zijn gescreend op ervaring & professionaliteit. 

Tuinonderhoud:

Kunnen wij u helpen?

Dan komen wi j  graag vr i jb l i jvend bi j  u thuis.
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Contact per e-mail:  info@dienstenvoorthuis.nl


