WAT IS DE VERVOERSDIENST?
De vrijwilligers staan klaar voor mensen uit
het kerkdorp Hapert, die zich moeilijk zelf
kunnen verplaatsen zoals: ouderen of
personen die minder mobiel zijn en geen
gebruik kunnen maken van de buurtbus of
niet in aanmerking komen voor een WVG
vergoeding.
De vrijwilligers zijn op afroep beschikbaar
om mensen te vervoeren binnen de regio
Tilburg- Geldrop- Eindhoven- HelmondValkensward- Budel.
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Minimaal één dag tevoren (liefst eerder) belt
u met de coördinator die uw hulpvraag
doorgeeft aan een van de vrijwilligers.
KAN MIJN ROLSTOEL/ROLLATOR OOK MEE?
Een rolstoel die ingeklapt kan worden kan in
sommige gevallen mee vervoerd worden. Dit
geldt ook voor een rollator.
De vervoersdienst wil niet concurreren met
bestaande taxibedrijven. Het moet een
aanvulling zijn voor noodgevallen waarbij
vaak sprake is van begeleiding.
De kosten zijn €0,30 per kilometer en
worden verrekend met de chauffeur.
Bel de beheerder van De Kloostertuin:
0497 38 41 74
van maandag tot en met vrijdag
09.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.30 uur tot 16.30 uur

OM TE WETEN
De Klussendienst Hapert is een nieuw
initiatief van vrijwilligers die belangeloos voor
anderen eenvoudige klusjes willen verrichten
in het kerkdorp Hapert. Dit initiatief is
opgezet door de Steunpunt De Kloostertuin
in samenwerking met de KBO

• Het klusteam staat klaar voor ouderen,
chronisch zieken en mensen met een
lichamelijke beperking uit het dorp Hapert.
• Het klusteam bestaat uit deskundige
vrijwilligers.
• De klus mag niet langer duren dan twee
uur.
• Wanneer de klus erg arbeidsintensief is of
vraagt om specifiek vakmanschap dan
wordt u doorverwezen naar een
professioneel bedrijf.
• De kilometers die gereden moeten worden
om een boodschap te doen voor de uit te
voeren klus worden in rekening gebracht.
• De klussen worden uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van degene die om
de klus vraagt.

WAAROM EEN KLUSSENDIENST?
KOSTEN VAN DE KLUSSENDIENST
Zelfstandig blijven wonen is een groot goed
tegenwoordig en dat wil men zo lang
mogelijk behouden. Af en toe zou er dan
iemand moeten zijn die ongemakken
verhelpt of een karweitje in of om het huis
voor u opknapt.

De Klussendienst vraagt € 2.50 per eerste
half uur.
Voor ieder half uur dat de klus langer
duurt wordt er per half uur € 2.00 in
rekening gebracht.

VOOR WIE IS DE KLUSSENDIENST HAPERT?
Bent u ouder dan 55 jaar of lichamelijk
beperkt of chronisch ziek en (tijdelijk) niet in
staat om kleine klussen in of rond het huis te
doen en is er niemand in uw omgeving
waarop u een beroep kunt doen voor een
eenvoudige klus dan zijn wij er voor u.

1ste half uur of deel daarvan € 2.50
1 uur
€ 4.50
anderhalf uur
€ 6.50
Twee uur
€ 8.50
De genoemde tarieven zijn exclusief de
reiskosten die de klusser maakt van zijn
huis naar de cliënt en voor het doen van
een boodschap ten behoeve van de klus à
€0.35 per kilometer.

AAN WELKE KLUSSEN MOET U DENKEN?
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wastafel ontstoppen
kraanleertje vervangen
vastzetten toiletbril
plaatsen van beugels
lampen vervangen
bijvullen/ontluchten CV
repareren/vervangen deurbel
instellen apparaten (TV,video,PC)
schilderijen ophangen
meubels verplaatsen
gordijnen/vitrage afnemen
sloten repareren/vervangen
tochtstrips aanbrengen
deuren/ ramen gangbaar maken
reparatie fiets/loophulp
klinken vastzetten
kitranden repareren
reparatie fiets/loophulp
planten verzetten/verpotten

STAAT UW KLUS ER NIET BIJ????
Bel de beheerder van De
Kloostertuin:
0497 38 41 74
van maandag tot en met vrijdag
09.00 uur tot 12.00 uur en
van 13.30 uur tot 16.30 uur

