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Poetshulp
Waar kan je poetshulp aanvragen?
Poetshulp OCMW
Je kan via het OCMW een poetshulp aanvragen. De prijs van de poetshulp wordt
berekend volgens je inkomen.
Aanvragen doe je via Eric Croegaert, tel.: 014 50 00 21.
Poetshulp De Voorzorg
Enkel mensen die moeilijkheden ondervinden om hun woning te onderhouden, kunnen
deze hulp aanvragen. Je kan deze hulp ook tijdelijk aanvragen. Je hoeft geen lid te zijn
om beroep te doen op deze poetshulp. De prijs wordt berekend op basis van je inkomen.
Aanvragen via 0800 97 520 of thuishulp@devoorzorg.be.
Familiehulp
Als je niet meer kan instaan voor het regelmatig onderhoud van je woning, dan kan je
beroep doen op een huishoudhulp. Ze helpen hoofdzakelijk met het onderhoud van de
woning maar kunnen ook andere huishoudelijke taken opnemen zoals was, strijk,
vaatwas, enz...
Aanvragen tel. 014 28 32 20.
Landelijke thuiszorg
De poetshulpen zorgen voor het wekelijkse onderhoud van je woning en helpen bij
huishoudelijke taken zoals stofzuigen, dweilen, poetsen van sanitair en keuken, was en
strijk, en klein verstelwerk.
Aanvragen tel. 014 86 11 50.
Vlaams en neutraal ziekenfonds
Bij het Vlaams en neutraal ziekenfonds kan je terecht voor poetshulp.
Aanvragen doe je via 053 76 99 71 of thuiszorg@nzvl.be.
Dienstenbedrijf ’t Gerief
’t Gerief werkt met dienstencheques.
Contact opnemen doe je via 014-28 57 57 of hun website www.tgerief.be.
Lichtaartseweg 22
2200 Herentals
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Puuur
Puuur werkt met dienstencheques.
Tel.: 014 25 96 20
Collegestraat 4
2200 Herentals
Onafhankelijke Ziekenfonds
OZ organiseert poets - en strijkhulp met dienstencheques. Je hoeft geen klant te zijn van
OZ om een beroep te doen op de poets - en strijkhulp.
Tel. 03 201 86 90
Zandstraat 95
2200 Herentals
Liberale Mutualiteit (Sowel)
Je kan beroep doen op deze dienst voor het normale onderhoud van je woning. Enkel
wanneer je zelf niet meer in staat bent om je woning te onderhouden.
Collegestraat 6
2200 Herentals
tel. 014 21 54 30
Solidariteit voor het gezin
Solidariteit voor het gezin werkt met dienstencheques.
Tel.: 078 05 51 00 of www.solidariteit.be

