Zorgloket
Administratief Centrum
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
zorgloket@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag 08:00 - 12:00 uur
16:00 - 19:00 uur
Morgen 08:00 - 12:00 uur
meer contactgegevens

Onderhoud aan huis
Wat?
Lukt het je niet om je woning te onderhouden en wens je hulp? Wil je graag zolang
mogelijk thuis blijven wonen? De dienst Onderhoud aan huis zorgt voor het
onderhoud van de bewoonde leefruimten van je woning als je dit zelf niet (meer) kan.
We proberen met een vaste planning te werken, zodat je op hetzelfde tijdstip dezelfde
poetshulp krijgt.
Taken:
vloer vegen en dweilen
afstoffen (buitenkant) en stofzuigen
stofwebben verwijderen en muurplinten schoonmaken
reinigen van gootsteen, aanrecht, fornuis en koelkast (buitenkant)
poetsen van bad, douche, wastafel en wc
zemen van ramen (binnen- en buitenkant, niet bij regen- of vriesweer)
beddengoed verschonen
De dienst Onderhoud aan huis doet geen grote schoonmaak of opkuis van zolders en
kelders, dierenhokken en garages. Opdrachten met een risico voor de veiligheid en de
gezondheid van het personeel worden niet aanvaard.
Je krijgt poetshulp gedurende een halve dag per 2 weken of per week. We proberen
met een vaste planning te werken, zodat je op hetzelfde tijdstip dezelfde poetshulp
krijgt.

Voorwaarden
Wie kan beroep doen op de dienst Onderhoud aan huis?
65-plussers
andersvaliden of langdurig zieken
wie sociale hulp ontvangt van het OCMW

Hoe aanvragen?
Neem contact op met het Zorgloket of kom langs tijdens de openingsuren.
Na de aanvraag komt de maatschappelijk werker bij jou thuis langs om alle
documenten in orde te brengen.

Wat klaarleggen?
Volgende documenten moet je klaarleggen bij het huisbezoek:
identiteitskaart (eID)
vignet (klevertje) van het ziekenfonds
naam en adres van de huisarts
naam en adres van contactpersonen (kinderen, familie of buren)
recent uittreksel van het maandelijks inkomen (loon, pensioen, sociale
uitkering…)
recent aanslagbiljet van de belastingen
recent aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

Kostprijs?
De prijs wordt bepaald op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.
Minimumprijs: 7,5 euro per uur.
Maximumprijs: 10 euro per uur.
Onder inkomen wordt het netto-inkomen verstaan: pensioen, loon of sociale
uitkeringen aangevuld met inkomsten uit de verhuring van onroerende goederen
samen met het totaal geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen,
uitgezonderd dat van de eigen woning.
Je ontvangt maandelijks een factuur voor de geleverde poetshulp. Betalen gebeurt via
een overschrijvingsformulier.
Met dienstencheques kan je niet betalen.
Reglement: onderhoud aan huis (pdf)
Vastgesteld / aangepast door de OCMW-raad op 28 maart 2002, 24 februari 2005, 24
september 2015, 25 februari 2016, 23 juni 2016, 28 september 2017 en 16 oktober
2017..
Gepubliceerd op de website op 9 oktober 2017.

