Contact:
St. Klussen Team Nieuw-West
Remijden 83
1068 XG A’dam
Telef. 020 337 85 89
b.g.g. 06 266 77 380 / 06 86 44 80 68
Maandag t/m vrijdag 09:30 tot 17:00 uur.
E: info@klussenteamnieuwwest.nl

Wij werken aan
uw opdracht in en
rondom uw huis.
Wij zijn een stichting die opgericht is om mensen te helpen. Iedereen is bij ons van harte
welkom!
Wat kunnen wij als klussers voor u doen in en rondom uw huis.

Heeft jouw tuin een opknapbeurt nodig of is je slaapkamer aan een nieuw behang toe?
Lukt het je niet om de tv goed in te stellen of heb je hulp nodig bij je verhuizing?
Neem dan eens contact op met Stichting Klussenteam Nieuw-West.
Want Stichting Klussenteam Nieuw-West helpt mensen die het financieel wat zwaarder hebben
of om medische redenen niet zelf de klus kunnen uitvoeren.
De vrijwilligers van het Klussenteam nemen je graag grote en kleine klussen uit handen.

Kleine klussen
• Planken ophangen en tochtstrippen aanbrengen
• Telefoon, tv en radio aansluiten en instellen
• Kraanleertjes vervangen
• Lampen ophangen

Grote klussen
• Verven, behangen
• Laminaat leggen en lichtpunten maken
• Meubel montage en uit elkaar halen
• Huishoudelijke hulp

Tuin klussen
• Opruimen van de tuin
• Bestraten of ophogen
• Andere tuinwerkzaamheden
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Huishoudelijke hulp voor bewoners door bewoners uit de wijk
Voor mensen in het bezit van Stadspas € 10,00 Euro per uur.

De kosten
Dat hangt geheel af van inkomen en van het soort klus.
Als je een Stadspas hebt, betaal je een lager uur bedrag.
Kijk voor meer informatie op www.klussenteamnieuwwest.nl
of bel met dhr. de Vries Telef. 020 – 337 85 89 b.g.g. 06 266 77 380.

Onze prijzen zijn verschillend
Voor mensen in bezit van Stadspas met groene ● stip en blauwe ruit ♦ € 7,00 Euro.
Grote klussen andere prijs categorie in overleg{exclusief voorrijkosten}
Alle prijzen zijn, per persoon per uur!

BETALINGSMOGELIJKHEDEN: PINNEN CONTANT EN FACTUUR
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