
                      
 
 
 
Overzicht aanvullende (mantel)zorg aangesloten bij Laurens BuurtPas 
 

Naam Contact Werkgebied Werkzaamheden: Tarief 

Home Instead 
Thuisservice 

Neem voor meer 
informatie of een 
afspraak contact op met 
Home Instead 
Thuisservice Rotterdam 
via T (010) 452 17 52 of 
E 
Info.rotterdam@homein
stead.nl 
 
www.homeinstead.nl/ve
stigingen/rotterdam 
 
 

 Onze thuisservice hebben 
wij onderverdeeld in drie 
categorieën: 
 
Metgezelschap 
In & Om huis 
Persoonlijke verzorging 
 
Daarnaast leveren we 
bijzondere zorg, zoals: 
zorg voor mensen met 
dementie (o.a. Alzheimer), 
palliatieve en hospicezorg, 
zorg voor mensen met een 
chronische ziektes zoals 
CVA, Parkinson, hartfalen, 

Speciaal voor BuurtPasleden: 
- gratis en geheel vrijblijvend intakegesprek bij u 
thuis; 
- gratis check veiligheid in uw huis; 
- 50% korting op de eerste twee uren van onze 
dienstverlening. U betaalt slechts € 12,90 per uur. 
 
http://www.homeinstead.nl/aanvragen/tarieven/ 
 
U betaalt uit eigen middelen of uit het 
persoonsgebonden budget (PGB). 
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zorg voor senioren die na 
een ziekenhuisopname 
weer naar huis mogen.  
 

Senior Service 
Rotterdam 

Kijk voor meer 
informatie op 
https://seniorservice.nl/r
egios/rotterdam/ 
of bel naar (010) 433 39 
21 of 06-217 084 00. 

Rotterdam 
eo 

Voorbeelden: 
•Bezoek aan een arts of 
fysiotherapeut 
•Begeleiding van en naar 
het ziekenhuis 
•Boodschappen doen 
•Behouden van structuur en 
dagritme, bv bij dementie 
•Voor- en nazorg bij een 
ziekenhuisopname 
•24- uurs ondersteuning 
•Slaap- en waakdiensten 
•Behandelen van de post of 
administratie 
•Begeleiding bij persoonlijke 
verzorging 
•Activiteiten in huis zoals 
planten verzorgen, samen 
koken, klussen en afwassen 
•Wandelen, uitgaan, 
voorlezen of gezelschap 
houden 
•Tijdelijk vervangen of 
ondersteunen van 
natuurlijke mantelzorgers 
 

BuurtPasleden ontvangen 2,5% korting op alle 
uurtarieven 
 
Senior Service staat garant voor een snelle service, 
in nood kunnen we geregeld al binnen een uur 
ondersteuning aan huis geregeld hebben. 
Het overgrote deel van de cliënten heeft een 
indicatie, waardoor wij geen btw hoeven te 
berekenen als u ons betaalt uit eigen middelen. De 
kans is groot dat dit ook voor u geldt. Ook kunt u 
onze kosten vergoed krijgen vanuit een PGB. De 
mantelzorger van Senior Service kost u in dat geval 
niets. Onze coördinatoren helpen u graag bij de 
aanvraag van een indicatie of een PGB. 
 
https://seniorservice.nl/tarieven/ 
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