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Wij knappen eenvoudige
klusjes bij je thuis op!

D E

K A R W E I D I E N S T

S A MEN W E RK I N G ?

Voor het uitvoeren van zowel tuinonderhoud als kleine herstellingen werken wij samen met vzw Werkplus van Waregem.

VO O R W I E ?

Alle senioren en inwoners met een zorgvraag.

P R IJS ?

WA ARVOOR K AN IK DE KARWEIDIENST IN SCHA K EL EN ?

•

Voor eenvoudige huishoudelijke karweitjes, niet-wekelijks terugkerende en
weinig omvangrijke werkjes in en rond de woning.
Enkele voorbeelden:
• kleine elektrische en sanitaire problemen
lekkende kraan, ontstoppen sanitair, vervangen lampen, defecte schakelaars of stopcontacten, afvoerproblemen, ...
• tuinonderhoud
onkruid wieden, haag scheren, gras maaien, snoeien (geen hoge bomen), ontmossen, bemesten, ...
• klusjes allerlei
beperkte schrijnwerken: vervangen sloten, herstellen deuren en ramen,
beperkte opfriswerken schilderen en behangen, opruimen zolder,
kelder, tuin, afschuren terrassen, afwassen tuinmeubilair, afwassen van
rolluiken, ramen, muren, plafonds, dakgoten (indien niet hoger dan 3
meter), …
• kleine aanpassingswerken om het wooncomfort van senioren en
personen met een beperking te verbeteren
aanbrengen leuning, handvat, rook- en gasdetector monteren,...
• hulp bij verhuis
voorbereiding verhuis, meubels (de)monteren, verhuiswerken, ...
• vervoer met bestelwagen
afval naar recyclagepark, afhalen aankopen, ...
Volgende zaken worden niet uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•

gevaarlijk werk of werk waarvoor de klusjesman niet uitgerust of
opgeleid is
klussen hoger dan 3 meter
dakwerken
werken aan gasinstallaties
werken die gespecialiseerd gereedschap vereisen (vb. hoogtelift)
werken aan een huurwoning die ten laste zijn van de eigenaar
werken waabij de aanwezigheid van asbest wordt vermoed

Twijfel je of een karwei kan uitgevoerd worden, contacteer ons.

Sociaal Tarief

Voorkeurstarief
standaardtarief
(incl. 21%BTW)

•

•
•

personen in begeleiding van de
Sociale Dienst van het Sociaal
Huis
uitzonderlijk: na sociaal onderzoek en beslissing Bijzonder
Comité Sociale Dienst

€ 10 per uur

verhoogde tegemoetkoming
gezinstoelage

€ 14 per uur

anderen

€ 30,25/uur

Forfaitaire kost
Per karwei betaal je ook nog een forfaitaire vergoeding van 5 euro voor de
verplaatsingskosten.
Kosten voor vervoer en recyclagepark
Voor bv. materiaal halen naar de winkel, afval brengen naar het recyclagepark, ... betaal je een kilometervergoeding:
• € 0,49/km (sociaal tarief en voorkeurstarief)
• € 0,59/km (standaardtarief)
De tijd tijdens het vervoer wordt aangerekend als arbeidstijd.
De werkelijke kosten (bv. kosten recyclagepark, aangekocht materiaal)
worden aangerekend op de factuur.
Groenafval
Afvoer van groenafval kan tegen forfaitaire kostprijs:
Voor de gebruikers aan sociaal en voorkeurstarief:
€ 3 per zak, € 20 voor een halve kar en € 40 voor een volle kar.
Voor de gebruikers aan standaardtarief:
€ 3,63 per zak, € 24,20 voor een halve kar en € 48,40 voor een volle kar.
Materiaal
Het gebruik van gereedschap is inbegrepen.

FACTURATIE?

De kostprijs is steeds minimaal de prijs voor één uur. Je krijgt de factuur
achteraf opgestuurd vanuit Werkplus vzw.

HOE AANVRAGEN?
Wil je meer info of wil je een karwei aanvragen? Contacteer dan
dienst Thuiszorg in het Sociaal Huis.
dienst Thuiszorg | Sociaal Huis
L. Bauwensstraat 40
8570 Anzegem
op afspraak			telefonisch:
ma
9u-12u			
ma, wo, do
9u-12u |14u -16u30
di
9u-12u | 14u-18u30
di		
9u-12u |14u -18u30
wo
9u-12u			vr		9u-12u
do
9u-12u
vr
9u-12u
thuiszorg@anzegem.be
 056 78 26 23

VZW Werkplus contacteert je dan voor concrete afspraak.

SO CIA A L HU IS
L. Bauwensstraat 40
tel 056 78 26 23
thuiszorg@anzegem.be
Openingsuren
ma-vr 9u-12u
di
14u-18u30
Telefonisch bereikbaar
ma, wo, do
9u-12u | 14u-16u30
di 		
9u-12u | 14u-18u30
vr 		
9u-12u

