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Logistieke dienst: karweidienst
De karweidienst knapt klusjes op in en rond de woning en staat in voor onderhoudswerken binnen en buiten het huis. De karweidienst
biedt hulp aan mensen die hulpbehoevend zijn.
Volgende diensten worden aangeboden:
 Kleine klusjes: klussen die niet veel tijd in beslag nemen:
 Lekkende kranen herstellen
 Lichtschakelaars vervangen
 Schilderijen ophangen
 ...
 Tuinonderhoud:
 Gras maaien
 Struiken snoeien

Beperk
je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
 Onkruid plukken
kom alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
 ...
samen veilig vooruit.
 Grote klussen:
 Schilderen en behangen
 Tuinen opruimen
 Snoeiwerken
 Hulp voor en na verhuis
 ...

Voorwaarden
 Inwoner van Hechtel-Eksel
 Hulpbehoevend zijn

Procedure
Je maakt een afspraak of neem telefonisch contact op met de verantwoordelijke van de karweidienst.

Lees

Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.

Meebrengen
 Identiteitskaart
 Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
 Laatste aanslagbiljet van de belastingen
 Attest van invaliditeit, indien van toepassing

Bedrag
Het uurloon van de klusjesdienst wordt berekend op basis van je inkomen en gezinssituatie.

Uitzonderingen
Winterwerk:
Naarmate het kouder wordt, wordt er door de klusjesdienst steeds minder in de tuin gewerkt. Dit heeft tot gevolg dat we vanaf eind
november tot aan het voorjaar meer tijd hebben om binnen een aantal kleine klussen op te knappen: verven, behangen, plafond
afwassen, zolder opruimen, kleine herstellingen, ...
Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke van de karweidienst.

Regelgeving
Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg

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

 011 89 12 12
 seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be (mailto:seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Alle informatie (/seniorendienst-2)
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