
Klus Service
Wij helpen u graag bij kleine klussen in huis

Contact met Langer Thuis Nijmegen
Heeft u nog vragen of wilt u een klus aanvragen? 
Neem dan contact op met Langer Thuis Nijmegen.

www.langerthuisnijmegen.nl

Telefoon: 088 - 00 171 21
(op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur)

langerthuisnijmegen@sterker.nl

Langer Thuis Nijmegen is onderdeel van
Sterker sociaal werk

februari 2022



Voorbeelden van 
klussen:
• woningaanpassingen  

(zoals beugels plaatsen,  
drempels verwijderen,  
belsignaal versterken)

• reparatiewerkzaamheden 
(kraanleertjes, raamsluiting,  
gordijnrail ophangen)

• eenvoudige elektra klussen 
(contactdozen repareren, 
lamp verwisselen)

• diverse karweitjes  
(waslijn ophangen, rook-
melder plaatsen, tochtstrips 
aanbrengen)

• computer, tablet en  
smart phone  
(op weg helpen, ondersteu-
ning en begeleiding). 

Klussen die we niet 
doen:
De klusvrijwilligers doen geen 
tuinwerkzaamheden en geen 
groot onderhoud, zoals schil-
deren, behangen, verhuizen en 
aanpassen van sanitair. Zij gaan 
ook niet naar het grofvuil.

Kosten
U betaalt altijd € 6,00 voor het 
eerste uur werk. Duurt de klus 
langer, dan betaalt u € 3,00  per 
half uur extra. 
Deze kosten betaalt u door  
middel van een eenmalige  
machtiging. 
Materialen die speciaal voor uw 
klus moeten worden aangeschaft, 
verrekent u direct contant met de 
vrijwilliger.

Klus aanvragen
Dit kan op twee manieren:

1. Aanvragen via de telefoon
Bel dan met Langer Thuis  
Nijmegen. U geeft door welke 
werkzaamheden bij u moeten 
worden gedaan. 

2. Aanvragen via de site
Op www.langerthuisnijmegen.nl 
klikt u op Klus Service. Onderaan 
de tekst ziet u een knop ‘Direct 
aanvragen’. Klik hierop en volg de 
instructies op de site.

Binnen vijf werkdagen wordt u 
teruggebeld om door te nemen 
wat er precies nodig is en om een 
afspraak te maken. 
Op de afgesproken dag en tijd 
komt de vrijwilliger bij u thuis. 
Mocht u benodigd materiaal nog 
niet in huis hebben, dan kan de 
vrijwilliger dit voor u aanschaffen. 

Heeft u een klusje waar u maar 
niet aan toe komt? U heeft het 
gereedschap er bijvoorbeeld 
niet voor, geen handige mensen 
in de buurt of u heeft zelf twee 
linkerhanden? De vrijwilligers 
van de KlusService helpen u 
graag! 

Voor senioren en voor 
mensen met een  
functiebeperking
Alle Nijmeegse ouderen en men-
sen met een functiebeperking die 
zelfstandig wonen, kunnen een 
beroep doen op de Klus Service.
De klussen worden uitgevoerd 
door ervaren vrijwilligers.

Voor een veilig huis
Onze klusvrijwilligers doen  
eenvoudig onderhoud en aan-
passingen in en om uw woning. 
Ook kan de vrijwilliger u  
adviseren hoe u uw woning  
veiliger of comfortabeler kunt 
maken.

Onze vrijwilligers kunnen zich 
legitimeren met een pasje van 
Sterker sociaal werk. Vraag de 
klusvrijwilliger hier gerust om!


