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De Klussendienst. Uw helpende hand!
Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat gaat best, vooral als familie of buren af en toe bijspringen. Mantelzorg noemen we dat, vroeger heette het ‘hulp over de
schutting’ of ‘burenhulp’. Maar niet iedereen heeft een familielid, buur of goede vriend die klaarstaat als het nodig is. Dankzij de Klussendienst is er ook voor deze mensen een helpende
hand. In februari 1995 was de oprichting van de Klussendienst een feit. December 2001 werd
gekozen voor de stichtingsvorm. Het huidige bestuur bestaat uit de heren Anton Janus, Cor van
Vlaanderen en Albert Sterk. Coördinator is mevrouw Plonia Boer.
De Klussendienst wordt financieel ondersteund door gemeente Gorinchem en Poort6.
De Klussendienst doet eenvoudige werkzaamheden in en om de woning wanneer u zelf daartoe
geen kans meer ziet. Voor werkzaamheden in de sfeer van groot onderhoud, die door de vakman of eigenaar/verhuurder moeten worden uitgevoerd, kunt u niet terecht bij de Klussendienst

BASIS ABONNEMENT
Gratis boodschappendienst op dinsdag voor oostelijk deel van Gorinchem
Een service van de Klussendienst in samenwerking met supermarkt PLUS Elbert van den Doel
is de Plus-Klus Taxi. Deze boodschappendienst is een gratis service en rijdt elke dinsdag naar het
winkelcentrum in Gorinchem-Oost. Onze cliënten in Gorinchem Oost, Dalem, Wijdschild of Lingewijk
kunnen hiervan gebruik maken. Wij halen u op en brengen u na het boodschappen doen weer thuis.

Gratis boodschappendienst woensdagochtend en donderdag voor westelijk deel van
Gorinchem
Elke woensdagochtend en donderdag rijdt de boodschappentaxi naar het Piazza Center. Onze
cliënten uit de Gildenwijk, Vroedschapswijk, Schutterswijk, Stalkaarsen of Haarwijk kunnen gratis
meerijden. Automobielbedrijf Schouten Gorinchem B.V. stelt geheel belangeloos een auto
beschikbaar. U wordt opgehaald, gaat boodschappen doen in winkelcentrum Piazza Center en
vervolgens wordt u weer thuisgebracht. Desgewenst bieden vrijwilligers van de Klussendienst een
helpende hand tijdens het boodschappen doen.
Onze cliënten in de Binnenstad kunnen kiezen van welke boodschappendienst ze gebruik willen
maken.

Begeleiding met auto voor personen- en rolstoelvervoer
Dankzij sponsoring door de Rabobank is de Klussendienst in het bezit van een auto voor
personen- en rolstoelvervoer. Zo kunnen we u begeleiden naar o.a. ziekenhuis, tandarts,
dagactiviteiten, sociale en culturele activiteiten of gewoon even naar de markt.
Kosten voor een retourtje 3,50.
Computerhulp
De Klussendienst helpt bij vragen over uw computer, tablet, smartphone en het instellen van de
TV. Voorbeelden van ondersteuning door een deskundig medewerker:
Oplossen van kleine storingen computer en instellen TV
●
Gebruik van computerprogramma’s (vaste computer, tablet of smartphone)
●
Informatie of overleg bij aanschaf, reparatie of vervanging apparaat
●
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PLUS ABONNEMENT
Bij een plusabonnement worden de volgende taken extra automatisch en gratis door de
Klussendienst uitgevoerd.
Containers
Bent u niet goed in staat om zelf uw container op de ophaaldag bij de straat te zetten, dan komt
een medewerker van de Klussendienst dat voor u doen. Naderhand wordt de container
teruggeplaatst. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het bij de weg zetten en/of afvoer van
grofvuil valt niet onder het plusabonnement. U betaalt daarvoor het normale tarief van € 3,50 per
persoon per halfuur.
Stoep en pad sneeuwvrij maken
Bij sneeuw vegen wij op werkdagen en zaterdagochtend uw stoep en/of pad. Een afspraak maken
is niet nodig. De Klussendienst komt vanzelf naar u toe.

AFSPRAAK OM EEN KLUS TE LATEN DOEN:
De klussen worden uitgevoerd van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 15.30 uur, op
vrijdag tot 12.00 uur. Klussen aanvragen kan van maandag tot donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

KOSTEN BASISABONNEMENT:
De kosten van een standaard abonnement bedragen € 20,- per jaar.
KOSTEN PLUSABONNEMENT:
De kosten van een plusabonnement bedragen € 75,- per jaar.
Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden werken wij uitsluitend met automatische
incasso.
Voor vragen over de omzetting van uw abonnement kunt u op werkdagen bellen tussen 8.30
en 17.00 uur 0183-781000.
Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan schriftelijk vóór 15
december van het lopende jaar.
PRIJS PER KLUS:
De klussen kunnen per pin of contant betaling afgerekend worden. Onze voorkeur gaat uit naar
pin betaling. U betaalt € 3,50 per halfuur per klussenman. Het uurtarief is dus € 7,00 per
klussenman. Daarnaast betaalt u de kosten van het benodigde materiaal.
OP ONZE DIENSTVERLENING ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.
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Wat kunnen wij voor u doen?
(bij basis- en plusabonnement)

Het monteren of vervangen of demonteren van:
•
Buitenlampen (als er een aansluiting op het lichtnet is)
•
Deurhorren (op aanvraag)
•
Gordijnrails
•
Hang- en sluitwerk
•
Drooglijnen
•
Kasten (op aanvraag)
•
Schakelaars en wandcontactdozen
In en om het huis:
•
Het ophangen van lampen, schilderijen, kastplanken, jaloezieën
•
Het ophangen van brandmelders en koolmonoxidemelders
•
Aanpassingen aan de woning i.v.m. handicap
•
Deurbel(installatie) repareren
•
Balkon of berging opruimen/schoonmaken
•
Ramen zemen
•
Kleding strijken
•
Vloerbedekking (ongelijmd) verwijderen
•
Woning leeg maken i.v.m. verhuizing of overlijden
•
Scheuren en gaatjes in muren dichten
•
Kleine oppervlakten schilderen/witten
•
Erfafscheiding vervangen of repareren
•
Heg knippen, grasmaaien, lichte tuinwerkzaamheden o.a. onkruid wieden
•
Kleine straatwerkzaamheden
•
Kleine oppervlakten behangreparaties
•
Kerstboom op- en aftuigen
•
Hulp bij verzorging dieren: o.a. hond uitlaten, kooi schoonmaken of borstelen
huisdier
Loodgieterswerk:
•
Kraan of vlotter repareren of vervangen
•
Gootsteenafvoer repareren tot en met de sifon
•
Verwarming bijvullen of ontluchten

Computerhulp, afstellen televisie, Ziggo e.d.
Lid worden van de Stichting Klussendienst?
Stuur bijgaande doorlopende machtiging in een gefrankeerde enveloppe naar:
Stichting Klussendienst
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem
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