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Klusjesdiensten 
 

Klus –en Verhuisdienst van de Kringwinkel 

 

Wat? 

 

De Klus- en Verhuisdienst biedt verschillende diensten aan.  

• Grote klussen (bv. schilderen van de woning); 

• Kleinere klussen (bv. herstellen van een lekkende kraan); 

• Helpen bij verhuizen of het leegmaken van een woning; 

• Eenmalig of regelmatig tuinonderhoud (gras maaien, snoeien, wieden, enz). 

 

Voor wie? 

 

Deze dienst is bedoeld voor personen die zorg- en hulpbehoevend zijn. Er zijn 2 tarieven: 

• De prioritaire klantengroep: dit zijn personen met een verhoogde 

tegemoetkoming gezondheidskosten, personen die leefloon ontvangen, in 

schuldbemiddeling en/of budgetbegeleiding zijn. 

• De ruime klantengroep: personen die +70 jaar zijn, invaliditeit van 66% of 9 

punten hebben.  

 

Aanvragen doe je via het OCMW bij Liesbeth Aerts: liesbeth.aerts@vorselaar.be of 014 

50 00 21. Maak steeds een afspraak. 

 

Karweidienst van Familiehulp 

 

De karweidienst van Familiehulp kan je vragen om kleine herstellingen aan je woning te 

doen, voor hulp bij opfriswerken of andere klusjes. Je betaalt hiervoor een vast tarief per 

uur.  

 

Adres: Greesstraat 11c - 2200 Herentals 

Tel:014/28 32 20 

 

De Voorzorg 

 

Voor wie? 

Als je eigen fysieke conditie het niet meer toelaat klusjes te verrichten: 

• Je wordt een dagje ouder. 

• Je bent hulpbehoevend (langdurig ziek, operatie, beperking). 

• Je maakt al gebruik van onze dienst Gezinszorg. 

Je moet geen lid zijn van de Voorzorg om beroep te doen op de klusjesdienst. 

 

Wat? 

De klusjesdienst komt aan huis voor klusjes in en om de woning. Dit kan gaan over: 

• Herstellingen die de woning verbeteren: plaatsen van handgreep in de badkamer, 

vastleggen van losliggende tegels, lamp vervangen 

• Kleine sanitaire herstellingen: lekkende kranen 
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• Onderhoud van de woning: afwassen van rolluiken, plafonds schoonmaken 

• Tuinonderhoud en snoeiwerken 

De klusjesdienst doet geen herstellingen aan leidingen van elektriciteit, gas en water. 

 

Aanvragen 

De prijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen. 

0800 97 520 of thuishulp.304@devoorzorg.be 

 

Landelijke Thuiszorg 

 

De klusjesdienst staat in voor werken die te maken hebben met veiligheid en comfort of 

voor de verbetering van de woning. 

• Oplossen van sanitaire problemen: lekkende kraan, verstopte afloop... 

• Behangen en schilderen 

• Herstellen van binnen- en buitenschrijnwerkerij 

• Vastleggen van vloertegels, plaatsen van een handgreep,… 

• Verplaatsen of herstellen van stopcontacten of lichtpunten 

 

Enkel voor leden van Landelijke thuiszorg. 

 

Tel. 016/24 20 37 

 

Liberale mutualiteit (Sowel)  

 

Wat?  

Deze dienst doet klusjes in en rond het huis: 

• Behangen 

• Schilderen en afwassen van de muren en plafonds 

• Opruimen 

• Kleine reparaties (van muren, elektriciteit of sanitair) 

• Ophangen van zaken 

• In en uit elkaar halen van meubels 

• Tuinwerk (snoeien, gras maaien) 

Geen klusjes die door een vakman moeten gebeuren zoals loodgieterij, 

elektriciteitswerken, metselwerken,... 

 

Voor wie? 

Personen die wegens ouderdom en/of gezondheidsproblemen niet meer in staat zijn de 

klusjes zelf op te knappen, personen met een beperking of handicap en hulpbehoevende 

gezinnen kunnen beroep doen op deze klusjesdienst als ze lid zijn van de Liberale 

Mutualiteit. 

 

Aanvragen 

Prijs wordt berekend op basis van je inkomen.  

 

Tel. 015 20 66 90 

 

 


