
Overzicht klussendiensten aangesloten bij Laurens BuurtPas

Naam Contact Werkgebied Werkzaamheden: Tarief

Klusup www.klusup.nl/Lauren
sbuurtpas-partner

https://www.klusup.nl/k
lantenservice/

O.v.v. uw
lidmaatschap-
nummer.

Rotterdam,
Capelle a/d
IJssel,
Barendrecht,
Lansingerland

www.klusup.nl/Laurensbuurtpas-partner
let op tarief geldt voor de dag dat uw klus
wordt ingepland

Klusjesman:
Laminaat leggen; Verlichting plaatsen;
Klein schilderwerk; (IKEA) meubel monteren
en Spiegels, gordijnen en planken ophangen

Timmerman
Deuren afhangen; Lambrisering plaatsen;
Houtrot behandelen; Koof of radiatorombouw
maken; Hang- en sluitwerk plaatsen

Klus/Timmerbedrijf
Badkamer renovatie; Keukenmontage;
Tegelwerk; Groot schilderwerk;
Gevelbekleding plaatsen; Wand of verlaagd

Min. afname 1 uur
€24,75 voorrijkosten/servicekosten
Onderstaande prijzen zijn inclusief
10% korting BuurtPasleden

Klusjesman per uur
regulier      € 42,75
morgen      € 49,50
vandaag    € 54,-
za/zo         € 56,25

Timmerman per uur
regulier      € 45,-
morgen      € 51,50
vandaag    € 58,50
za/zo         € 60,75

Klus/Timmerbedrijf per uur
regulier      € 56,25
morgen      € 57,50
vandaag     € 72,-
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plafond maken; Tuinhuis bouwen; Schutting
of poort plaatsen; Carport of overkapping
plaatsen en Deuren en kozijnen vervangen

Elektricien
Stopcontact (ver)plaatsen; Extra groep
aanleggen; Kookplaat aansluiten; Perilex
stekker aansluiten; Stroomstoring verhelpen;
Hotelschakelaar aansluiten;

Loodgieter
Lekkage opsporen & oplossen; Leidingen
verleggen; Sanitair plaatsen; Verstoppingen
verhelpen en Kranen plaatsen

za/zo          € 76,50

Elektricien
regulier      € 65,25
morgen      € 76,50
vandaag    € 81,-
za/zo         € 85,50

Loodgieter
regulier      € 67,50
morgen      € 78,75
vandaag    € 89,10
za/zo         € 94,50

Segers
Schilderbedrijf

06-215 505 81
O.v.v. uw
lidmaatschap-
nummer.

Rotterdam,
Capelle a/d
IJssel,
Lansingerland
Barendrecht

Schilderen
Witten
Behang(en) verwijderen
Woningontruiming/ bezemschoon opleveren
van woning

Dhr. Segers komt altijd vrijblijvend
langs voor een prijsopgave.

Afhankelijk van opdracht varieert de
BuurtPaskorting vanaf 10%

Kluscontact
(UVV)

010-413 08 77
info@uvvrotterdam.
nl

Rotterdam Wilt u graag hulp bij eenvoudige klusjes zoals
een rookmelder of schilderij ophangen,
lampje vervangen, wandbeugel monteren of
een tuinklusje? Dan helpt een vrijwilliger u
daar graag mee.

Gratis.
Eventuele materiaalkosten zijn voor
uw rekening.

DoorDeWijks http://www.doordewij
ks. nl/,
(06) 10 86 72 25

coordinator@doorde

Rotterdam e.o. Kleine klussen als lekkende kranen
verhelpen, gordijnen of lampen ophangen,
meubels in elkaar zetten of de bel
repareren - praktische doordewijkers doen
het graag. Zij zijn geen gediplomeerde

- Gratis en geheel vrijblijvend
intakegesprek bij u thuis
- € 12- per uur
- Met uw BuurtPas krijgt u alle
kennismakingsgesprekken,



wijks.nl vaklui, maar ze zijn als de handige buur die
u graag zou hebben.

persoonlijke begeleiding en advies
gratis.
Daarnaast ontvangt u het
kwartaalblad met tips van
DoorDeWijks in uw brievenbus.


