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Logistieke dienst: poetsdienst
De poetsdienst biedt hulp bij het onderhoud van de woning aan zorgbehoevende personen. Personen die omwille van medische of
sociale redenen hulp nodig hebben bij het onderhoud van de woning, komt de poetsdienst wekelijks of tweewekelijks langs.
Het onderhoud van de woning omvat volgende taken:
 stof afnemen en stofzuigen
 vloeren schrobben en dweilen
 vensters zemen
 stoep en binnenplaats schoonmaken
 de keuken reinigen
 reinigen van sanitair badkamer en toilet
De poetshulp moet beperkt blijven tot hulp bij het schoonmaken. Andere taken zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen en
verzorging behoren niet tot de opdracht van de poetshulp. De poetsvrouw doet ook geen 'grote schoonmaak' (muren en plafonds
Beperk
je contacten.
Kom etc.)
alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
afwassen,
parketvloeren
boenen,

kom alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
Er wordt
voorrang
samen
veiliggegeven
vooruit.aan acute tijdelijke noodsituaties en aan de meeste zorgbehoevende.

Voorwaarden
 Inwoner van Hechtel-Eksel
 Zorgbehoevend zijn

Procedure
Je maakt een afspraak of neem telefonisch contact op met de verantwoordelijke van de poetsdienst.
Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.
Indien de aanvraag niet onmiddelijk wordt ingewilligd, wordt je op een wachtlijst gezet of zoeken we een andere oplossing.
Bij dringende gevallen met betrekking tot de dienstverlening van de poetsdienst, kan u buiten de openingsuren bellen naar het
telefoonnummer: 011/89.12.06.

Lees

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

Bedrag
Het uurloon wordt berekend op basis van het inkomen en gezinssituatie.

Regelgeving
Woonzorgdecreet van 19 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)



Documenten

Gebruikersovereenkomst (165 KB)
(/overeenkomst-gebruikerpdf)

Prijsbepaling logistieke dienst poetsdienst (223 KB)
(/prijsbepaling-logistieke-dienst-poetsdienst)
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