
Poetsdienst via
dienstencheques

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt, als welzijnsvereniging,
publieke zorgdiensten aan in Sint-Truiden. We beheren 205
kamers in de woonzorgcentra Villa Rosa (145) en 't Meiland
(60) voor senioren die nood hebben aan een permanent woon- en
zorgverblijf. Daarnaast hebben we vijf kamers in ons centrum voor
kortverblijf (CVK) voor senioren die tijdelijk nood hebben aan
opvang en verzorging. Het CVK bevindt zicht in Villa Rosa. De
thuiszorg en dienstencentrum Cicindriahuis bieden diensten
aan voor de thuiswonende senior: gezinszorg en poetshulp,
warme maaltijden aan huis, vervoer voor minder mobiele
personen, klusjesdienst, activiteiten en warme maaltijden in het
Cicindriahuis, ... In onze kinderopvang De Rakkertjes is er
plaats voor de opvang van 59 baby's en peuters.
Zorgbedrijf Sint-Truiden telt zo'n 370 medewerkers en 120
vrijwilligers die elke dag klaarstaan om je kwalitatieve en
deskundige zorg te geven.
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de taken
de uurregeling

Hoe werkt het?

Onze poetshulp helpt je bij het onderhoud van
je woning: afstoffen, stofzuigen, dweilen,
ramen wassen, ...
De poetshulp wordt verstrekt per 4 uur, in de
voor- of namiddag.

Je maakt samen met de maatschappelijk
werker van de thuiszorg vooraf afspraken over

Heb je vragen of opmerkingen over de
dienstverlening? Dan kun je steeds terecht bij
de thuiszorg.

Wat kost het?

Per gewerkt uur betaal je één dienstencheque
van 9 euro plus een klantenbijdrage van 0,50
euro.

De dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.
Sinds 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021)
bedraagt het belastingvoordeel 1,80 euro voor
de eerste 169 aangekochte dienstencheques.

telefonisch, van maandag tot donderdag
van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 16
uur, via het nummer 011 69 70 42
persoonlijk bij de thuiszorg, van maandag
tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur of in de
namiddag na afspraak

Hoe aanvragen?

Je kunt poetshulp via dienstencheques
aanvragen bij de thuiszorg van Zorgbedrijf
Sint-Truiden. Dit kan

Na je aanvraag komt de maatschappelijk
werker zo snel mogelijk bij je thuis langs om
een dossier samen te stellen en om verdere
afspraken te maken.


