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Klus- en Groendienst Noord Limburg
Liggen er klusjes te wachten in en om het huis? Dan kan je een beroep doen op de Klus-en Groendienst Noord-Limburg.
De Klus-en Groendienst is een samenwerking tussen maatwerkbedrijf De Biehal, Welzijnsregio Noord-Limburg en de gemeentes
Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt.
Wat doet de Klus- en Groendienst Noord-Limburg?
Het algemene principe is dat de Klus-en Groendienst Noord-Limburg een aantal taken, beperkt in omvang en tijd, in en rondom de
woning uitvoert zoals:
 kleine herstellingswerken (lekkende kraan)
 kleine onderhoudswerken (monteren meubels)
 schilder- en behangwerken in een gedeelte van je woning
 kleine buitenwerken (plaatsen kippenren)
 beperkt tuinonderhoud (spitten, gras maaien, snoeien, wieden, ook periodiek)
 opruimen van kelder en zolder

Onze diensten werken op afspraak.

Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)

Wie zorgt voor het materiaal?



De Klus- en Groendienst Noord-Limburg heeft voor alle gewone klussen het nodige gereedschap bij. Indien er voor grotere klussen
machines nodig zijn (bosmaaier, elektrische zaag, stoommachine ...) wordt er een dagvergoeding aangerekend.

Voorwaarden
 Senioren vanaf 65 jaar of personen met een invaliditeit van 66%
 zorg- en hulpbehoevend zijn
 inwoner van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt

Procedure
Zorg- en hulpbehoevende personen met beperkte financiële middelen genieten van een sociaal tarief. Maak een afspraak met de
seniorendienst. Ben je minder mobiel, of wens je een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.

Maak een afspraak (https://wb-hechtel-eksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/)

Voor een standaardaanvraag kan je rechtstreeks contact opnemen met de Klus-en Groendienst Noord-Limburg via:
 telefoonnummer: 011/79 03 90
 emailadres: klusengroendienstnoordlimburg@debiehal.be (mailto:klusengroendienstnoordlimburg@debiehal.be)

 Contactinformatie
Seniorendienst (/seniorendienst-2)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37)
 seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be (mailto:seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/seniorendienst-2)




LOKAAL BESTUUR HECHTEL-EKSEL
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
T 011 73 40 37 (tel:011 73 40 37), info@hechtel-eksel.be (mailto:info@hechtel-eksel.be)
T BE0216.772.828 (tel:BE0216.772.828),
Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel)
●

Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)
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Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel/)
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