Koop voordelig huishoudelijke hulp
in met de dienstenvoucher
Koop zelf uw huishoudelijke hulp in voor slechts € 7,50 per uur. Dat kan met de nieuwe dienstenvouchers van de
gemeente. Met een hoge korting op het uurtarief, stimuleert de gemeente inwoners om eventueel benodigde
huishoudelijke hulp zelf in te kopen.
U kunt zo maximaal 2 uur per week huishoudelijke hulp inkopen voor € 7,50 per uur. U kunt de dienstenvoucher
aanvragen als u behoort tot één van de omschreven doelgroepen.
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