Klussendienst
Om prettig te kunnen wonen is het nodig om regelmatig kleine klussen uit te
voeren in of om de woning of in de tuin. Misschien lukt het u niet om dit zelf
te doen, vanwege uw leeftijd of een handicap. In zulke gevallen kunt u een
beroep doen op de klussendienst.

De klussendienst is een initiatief van Woonvisie en Karaat Ridderkerk. Bij de klussendienst
gaat het om kleine of dagelijkse klussen waarvoor u in het algemeen geen commercieel
bedrijf inschakelt of waarvoor deze bedrijven geen belangstelling hebben.
Om welke klussen gaat het?
Uitgangspunt is dat de klus niet langer dan drie uur duurt. Op dit informatieblad staat een
lijst met klussen die door de klussendienst uitgevoerd worden. Wilt u een klus laten
uitvoeren die er niet bij staat? Neemt u dan contact met ons op. Wij gaan dan na wat de
mogelijkheden zijn.
Klussen in en om het huis:
Schilder- en behangwerk
▪ klein schilderwerk aan deuren, ramen en kozijnen
▪ behangen van een beperkt, bijvoorbeeld als reparatie van beschadigd behang (na
overleg)
Timmerwerk
▪ plaatsen en repareren van hekjes
▪ montage van als bouwpakket geleverde kasten en bedden
▪ bevestigen van planken, schilderijen, rails e.d.
▪ vastzetten van loszittende trapleuningen en ander houtwerk
Elektrawerk
▪ installeren van rookmelders
▪ repareren of vervangen van deurbellen
▪ herstellen en/of vervangen van lampen, contactdozen en schakelaars
Schoonmaakwerk
▪ hulp bij het opruimen van zolders, schuren, garages e.d.
▪ hulp bij het gereed zetten van grof vuil voor de ophaaldienst
Overige klussen
▪ aanleggen van een tweede telefoonverbinding (na overleg)
▪ installeren en/of instellen van TV- en/of audioapparatuur
▪ smeren of vervangen van scharnieren en sloten
▪ aanbrengen van hulpmiddelen in toilet, douche e.d.
▪ bijvullen en ontluchten van de CV-installatie
▪ aanbrengen van tochtstrippen, radiatorfolie, leidingisolatie e.d.
▪ repareren van kranen
▪ afnemen en ophangen van gordijnen

Klussen in de tuin:
▪ algemeen onderhoudswerk in de tuin
▪ knippen van de heg
▪ aanplanten en/of verwijderen van planten en struiken
▪ gras maaien
▪ ophogen en reparatie van het tuinpad
Wie voert de klus uit?
De klussen in en om het huis worden uitgevoerd door vrijwilligers. De tuinklussendienst is
ondergebracht bij Sport en Welzijn.
Hoe vraagt u een klus aan?
U vraagt een klus aan via telefoonnummer (0180) 49 49 37.
De kosten
Voor klussen in en om het huis betaalt u € 5 per uur per uitvoerende. De tuinklussendienst
kost € 10 per uur per uitvoerende.
Is er speciaal gereedschap nodig, dan betaalt u daarvan de huur. Is het nodig vooraf de
omvang of moeilijkheidsgraad van de klus op te komen nemen, dan wordt daarvoor € 5 in
rekening gebracht.
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