BOODSCHAPPEN
DIENST
Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be

Kan ik gebruik maken
van de boodschappendienst?
Je doet nog graag zelf je boodschappen, maar je kunt moeilijk tot
bij het warenhuis geraken?
Dan kan je gebruik maken van onze boodschappendienst!

Waarvoor kan ik beroep doen
op de boodschappendienst?
Elke donderdag gaan we afwisselend bij één van de vier
grootwarenhuizen aan de rand van Ieper-centrum langs:
Aldi
aan de Karel Steverlyncklaan in Ieper.
Delhaize
aan de Maarschalk Haiglaan in Ieper.
Colruyt
aan de Rijselsepoort in Ieper.
Lidl
aan de Rijselsepoort in Ieper.

Hoeveel betaal ik om mee
te gaan met de boodschappendienst?
Je kan meegaan met onze dienst voor € 1,50 heen en terug!
Heb je een persoonlijke begeleider nodig die met je meegaat
tijdens het winkelen, dan vragen we € 5,00 extra.

Hoe moet ik het vervoer met de
boodschappendienst aanvragen?
Als je van de boodschappendienst gebruik wil maken, volstaat
het om te telefoneren naar het Zorgnetwerk op het
nummer 057 451 780.
LET OP:
Je moet minstens één dag op voorhand verwittigen
indien je wenst mee te gaan! De dag zelf worden
geen aanvragen meer opgenomen!

Hoe kan ik weten welk
warenhuis wordt bezocht?
Geef je adresgegevens door en we sturen je zo snel mogelijk een
boodschappenkalender op!

Vraag de folders van
onze andere diensten!
→
→
→
→

Dienst kleine klusjes en tuinonderhoud
Dienst aangepast vervoer
Dienst aanvullende poets- en opknaphulp
Verhuisdienst
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KLEINE KLUSSEN EN
TUINONDERHOUD
Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be

Kan ik van de klusjesdienst
gebruik maken?
De volgende personen kunnen meteen hulp aanvragen:
Personen die in Groot-Ieper wonen en die een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekteverzekering hebben.
Dit kan je zien aan het getal links onderaan op een klevertje van
het ziekenfonds.
Als het laatste cijfer van dit getal een 1 is, dan heb je recht op een
verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en kan je
hulp inroepen van de klusjesdienst.

Voor andere personen zal er eerst een financieel onderzoek door
de Dienst Welzijn gebeuren:
De Dienst Welzijn beslist op basis van dit onderzoek of je voor
hulp van de klusjesdienst in aanmerking komt.
Je kan hiervoor langsgaan bij de Dienst Welzijn, Ter Waarde 1 in
Ieper of contact opnemen via 057 451 710 of welzijn@ieper.be.
MAANDAG 		
DINSDAG 		
WOENSDAG 		
DONDERDAG 		
VRIJDAG 		

9 - 12 uur
14 - 18 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur

Waarvoor kan ik hulp van
de klusjesdienst aanvragen?
ALGEMEEN:
Voor klussen waarvoor je moeilijk een vakman (zelfstandige) kan
inschakelen.
De klus mag niet langer dan 4 uur in beslag nemen.
Enkele voorbeelden:
KLEINE BEHANG- EN SCHILDERWERKEN:
losgekomen behangpapier herbevestigen, een poortje
schilderen, leefruimte schilderen, enz.
KLEIN TUINONDERHOUD:
een gazon maaien, klein spitwerk, planten, onkruid verwijderen,
snoeiwerk, haag scheren enz.

Tarieven
Kostprijs per uur: € 11,50
Er wordt minimum 1 werkuur aangerekend. Indien de klus langer
dan 1 uur duurt, wordt er verder per kwartier aangerekend.
Wanneer de klusjesman aankopen moet doen, wordt € 10,00
aangerekend.
De aankopen zelf worden doorgefactureerd aan de klant.
Een eerste verkennend bezoek is gratis. Het gebruik van
gereedschappen is in de prijs inbegrepen. Eventuele bijkomende
kosten (containerpark, huur materiaal voor een speciale klus)
worden doorgerekend aan de klant.
KORTOM:
€ 11,50 / uur vanaf aankomst tot vertrek bij gebruiker
+ eventueel effectieve kostprijs grondstoffen, materiaal.
+ eventueel effectieve kostprijs huur materiaal
+ eventueel kosten containerpark en andere

V.U. Emmily Talpe, Burgemeester Stad Ieper, p.a. Ter Waarde 1, 8900 IEPER

Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be
De dienst Kleine klussen en tuinonderhoud is een initiatief Lokale
diensteneconomie, erkend door het Vlaams Ministerie voor Sociale Economie

DIENST AANVULLENDE
POETS- EN OPKNAPHULP
Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be

Kan ik gebruik maken
van de poetsdienst?
Je bent inwoner van Ieper-Centrum? Je doet nog een en ander
zelf in het huishouden? Toch kun je wat hulp gebruiken bij je
poetswerk?
Dan kun je bij ons terecht voor wat extra poetshulp!
Naargelang de hulp die je nodig hebt, komen we wekelijks, om
de twee weken, maandelijks of zelfs éénmalig bij je langs!

Waarvoor kan ik beroep
doen op de poetsdienst?
Enkele voorbeelden:
→ Je brak je arm en je kan tijdelijk niet meer zelf poetsen?
→ Je kan zelf nog poetsen, maar de ramen lappen lukt niet
meer?
→ Je staat op een wachtlijst voor poetshulp via een reguliere
poetsdienst?
→ Je woont in een klein appartement en je hebt geen 4 uur
poetshulp nodig?

Hoeveel betaal ik om poetshulp te
krijgen?
De kostprijs is € 6,30 per uur.
Er wordt maandelijks een factuur opgemaakt en opgestuurd.

Hoe kan ik poetshulp aanvragen?
Je belt naar het Zorgnetwerk op het nummer 057/451 780. Je
geeft door welke hulp je precies nodig hebt.
Vooraf komen we bij je langs om de nodige afspraken te maken!

Vraag de folders van
onze andere diensten!
→
→
→
→

Dienst kleine klusjes en tuinonderhoud
Dienst aangepast vervoer
Boodschappendienst
Verhuisdienst
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VERHUISDIENST
Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be

Kun je beroep doen op de
verhuisdienst?
INDIVIDUEN:
Het bruto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 1,5 keer het
leefloon.
Om dit te berekenen kan de Dienst Welzijn van het OCMW een
inkomensonderzoek uitvoeren.
Je kan hiervoor langsgaan bij de Dienst Welzijn van het OCMW,
Ter Waarde 1, Ieper of contact opnemen via 057/451 710 of
welzijn@ieper.be.
MAANDAG 			
DINSDAG 			
WOENSDAG 		
DONDERDAG 		
VRIJDAG 			

9 - 12 uur
14 - 18 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur

SOCIALE ORGANISATIES:
Sociale organisaties kunnen hulp van de verhuisdienst
aanvragen. Elke vraag wordt voorgelegd op de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, die beslist of de vraag al
dan niet weerhouden wordt.

Waarvoor kan je bij de verhuisdienst
terecht?
De verhuisdienst staat in voor verhuizingen:
a) Binnen Groot-Ieper,
b) Vanuit Groot-Ieper naar een andere gemeente,
c) Vanuit een andere gemeente naar Groot-Ieper.

Hoe kan je beroep doen
op onze verhuisdienst?
Elke vraag voor de verhuisdienst van het Zorgnetwerk gebeurt
telefonisch bij de medewerkers van het Zorgnetwerk op het
telefoonnummer 057/451 780.
Om een vlotte samenwerking te bekomen, vragen wij minstens
twee weken op voorhand een aanvraag in te dienen.
De verhuis zelf gebeurt altijd tijdens de werkuren en dit elke
werkdag van maandag t.e.m. vrijdag.

Hoeveel betaal je
voor onze verhuisdienst?
→ Per verhuis wordt een forfaitair bedrag van € 26,00
aangerekend.
→ Voor de verplaatsingskosten wordt € 0,40/km aangerekend.
→ Voor de werkuren wordt € 11,50/uur, per persoon
aangerekend. Voor de verhuis worden minimum 2
personen ingeschakeld.
→ Ook de eventuele kostprijs voor het wegbrengen van afval
naar het containerpark wordt aan de klant doorgerekend.

Vraag de folders van
onze andere diensten!
→
→
→
→

Dienst kleine klusjes en tuinonderhoud
Dienst aangepast vervoer
Boodschappendienst
Dienst aanvullende poets- en opknaphulp
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DIENST AANGEPAST
VERVOER
Ac Auris | Ter Waarde 1, 8900 Ieper | tel. 057 451 780
zorgnetwerk@ieper.be | www.ieper.be

Kan ik beroep doen op de dienst
aangepast vervoer?
We maken een onderscheid tussen vervoer naar activiteiten
in de Dienstencentra “De Kersecorf” en” ’t Hofland” en ander
individueel aangepast vervoer.

Kom ik in aanmerking voor vervoer via
het Zorgnetwerk?
Het Zorgnetwerk biedt 2 soorten vervoer aan:
1. Als je zelf geen vervoer hebt om naar een activiteit van de
dienstencentra De Kersecorf en ’t Hofland te komen, of je
hebt niemand anders die je er naartoe kan brengen, dan
kan je beroep doen op onze dienst.
Enkele voorbeelden:
→ Je wilt graag deelnemen aan de bingo-namiddag?
→ Je wilt graag eens een potje kaarten?
→ Je wilt deelnemen aan één van de cursussen?
2. Als je slechts met heel veel moeite of helemaal niet meer
in een gewone wagen kan vervoerd worden, dan kun je
beroep doen op het individueel aangepast vervoer van het
Zorgnetwerk.
Enkele voorbeelden:
→ Je wilt eens op familiebezoek gaan?
→ Je hebt een doktersafspraak?
→ Je wenst deel te nemen aan een activiteit van een
seniorenvereniging?
Het Zorgnetwerk beschikt over aangepaste minibussen met
rolstoellift om rolstoelgebruikers op een comfortabele manier te
kunnen vervoeren.

Hoeveel betaal ik om vervoerd te
worden voor activiteiten van
de dienstencentra?
Het vervoer naar de diensten van de dienstencentra en de Stad
kost € 1,50 heen en terug!

Hoeveel kost het om gebruik
te maken van het individueel vervoer?
NIET-ROLWAGENGEBRUIKERS
Indien de afstand minder is dan 6 kilometer, dan betaal je € 1,00
per kilometer (Er wordt steeds minstens 1 km aangerekend).
Indien de afstand meer is dan 6 kilometer, dan betaal je € 0,66
per kilometer.
Vanaf 26 kilometer betaal je 0,90 per kilometer.
ROLWAGENGEBRUIKERS
Indien de afstand minder is dan 6 kilometer, dan betaal je € 0,60
per kilometer (Er wordt steeds minstens 1 km aangerekend).
Indien de afstand meer is dan 6 kilometer, dan betaal je € 0,50
per kilometer.

Hoe kan ik vervoer aanvragen?
Met je vervoersvraag neem je contact op met de Dienst
Aangepast Vervoer van het Zorgnetwerk op het nummer
057 451 780.
Een vraag voor vervoer dient minimum 2 werkdagen op
voorhand aangevraagd te worden. Hoe vlugger je belt, hoe
meer kans je maakt dat het vervoer op het gewenste tijdstip kan
doorgaan.

Vraag de folders van
onze andere diensten!
→
→
→
→

Dienst kleine klusjes en tuinonderhoud
Verhuisdienst
Boodschappendienst
Dienst aanvullende poets- en opknaphulp
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