
                     
 
 

Naam Contact Werkgebied Werkzaamheden Tarief 

UWassistent 
Thuishulp 
Rotterdam 

Neem voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende afspraak 
contact op met 
UWassistent Thuishulp 
Rotterdam. Bel gerust 
direct 010-3020160 
(ook ’s avonds en in het 
weekeinde). Ook kunt u 
een mail sturen naar 
info@ThuishulpRotterd
am.nl. 
Zie ook onze website: 
www.ThuishulpRotterda
m.nl 
 
 

Rotterdam, 
Lansingerland
, Capelle aan 
den IJssel, 
Barendrecht 
en Hoek van 
Holland 

U krijgt een vaste thuishulp die al het huishoudelijk 
werk bij u doet dat u wilt, licht en zwaar: badkamer, 
wc’s, keuken, bedden verschonen, stofzuigen, de 
was, strijken, en meer. U krijgt een vrijblijvend en 
gratis kennismakingsgesprek met onze Teamleider 
Dienstverleners. Zij bepaalt aan de hand van uw 
wensen welke dienstverlener goed bij u zou kunnen 
passen. Daarna volgt een kennismaking met de 
dienstverlener. Wij hebben uitstekende huishoudelijke 
hulpen, die door onze klanten ook wel ‘vriendelijke 
duizendpoten’ worden genoemd. Ook blijft onze 
Teamleider betrokken, zodat u altijd een extra 
aanspreekpunt heeft.  
 

- Gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met 
onze Teamleider 
Dienstverleners 
- Gratis en vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met 
de dienstverlener 
- Daarna bedraagt het tarief 
voor BuurtPasleden €17,95 
per uur (in plaats van 
€18,50). Dit is inclusief BTW, 
ook als u geen indicatie 
heeft.  
- U betaalt per maand 
achteraf per factuur 
- Minimale afname twee uur 
 
 

 



Home Works Neem voor meer 
informatie of een 
afspraak contact op via 
telefoonnummer 
doordeweeks van 8.00u 
tot 18.00u  
 
085 - 4 444 090 of  
www.homeworks.nl 

Heel 
Nederland 

U wilt zonder indicatie hulp in uw huishouden? 
Iemand die stofzuigt, bedden verschoont, de keuken 
en het sanitair schoonmaakt? U bepaalt wat u wilt en 
wanneer. Al bijna 25 jaar organiseert Home Works 
goede en betrouwbare huishoudelijke hulp voor 
particulieren door héél Nederland. 
 
Naast een betrouwbare en gescreende hulp krijgt u 
bij Home Works gratis hulp van servicecoördinatoren 
die alles voor u en de hulp goed organiseren.  

-Het tarief is vanaf minimaal 
€ 16,50. Als klant geeft u 
aan wat u maximaal wenst te 
betalen. HomeWorks zal 
hulpen voorstellen die 
hiermee akkoord zijn. Heeft 
u een indicatie voor 
huishoudelijke hulp, dan 
hanteren wij het tarief dat uw 
gemeente aan u heeft 
doorgegeven voor 
huishoudelijke hulp. 
- Ook met PGB 
- Minimale afname 2 uur. 
 
 

 

 


