
PARTICULIERE DIENSTEN 

}Hulp,
begeleiding,
gezelschap,

precies zoals u
het wenst

Particuliere 
Diensten  



We kennen ze allemaal: momenten dat je handen tekort 
komt en graag wat extra steun of zorg inschakelt. Dan 
is het een heerlijk idee dat er meteen iemand klaar 
staat. Met alle aandacht en met precies de oplossing 
die nodig is. Die hulp kan Servicepaspoort u bieden:  
Servicepaspoort Particuliere Diensten.

Van gezelschap tot zorg
Met Servicepaspoort Particuliere 
Diensten bent u vrij om te vragen wat er 
nodig is. Dat kan van alles zijn. Handen 
tekort bij de mantelzorg. De nodige 
extra hulp bij gezondheidsproblemen. 
Maar misschien wilt u ook gezel schap  
of begeleiding om weer leuke dingen  
te doen, thuis of buiten de deur.

Kosten en vergoeding 
Particuliere Diensten betekent dat u zelf 
de kosten betaalt. U bent dus niet af
hankelijk van toewijzing of goed keuring. 
We zoeken direct een antwoord op 
uw vraag. Het kan zijn dat diensten 
vergoed worden vanuit uw persoons
gebonden budget (PGB). Wist u dat 
een uur gezelschap ook leuk is om als 
cadeau te schenken? Servicepaspoort 
heeft daarvoor passende oplossingen 
die van uw cadeau echt een feestelijk 
moment maken. 

Gemiddeld € 30 per uur
Servicepaspoort Particuliere Diensten 
werkt met uurtarieven. Het begint 
bij € 28,80 per uur, exclusief btw 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke 
ondersteuning of gezelschap. Tarieven 
zijn afhankelijk van de personen die 
nodig zijn. Voor een gediplomeerd 
verpleegkundige aan huis zijn de 
tarieven bijvoorbeeld hoger. 

Particuliere Diensten

Precies de hulp  
die u graag wilt



 

Extra  
mantelzorg 
 

Veel drukke mantelzorgers komen af  
en toe handen tekort, of zijn toe aan 
een adempauze. Dan is mantelzorg 
ondersteuning een verademing.
“Fijn idee. Iemand die twee keer per 
dag mijn vader belt en zonodig langs 
gaat. Eindelijk weer zorgeloos op 
vakantie.”

 
Het huis  
op orde  

 
Iemand die komt voor de extra perio
dieke klusjes zoals werkzaamheden waar 
een trap bij nodig is, de zolder opruimen, 
een schone stoep, of de ramen lappen. 
“De boel is fris en opgeruimd als  
ik kom. Zo kan ik er écht voor mijn 
ouders zijn.”  

Gezelschap en 
ondersteuning

Iemand die er echt voor je is. Bijvoor
beeld samen koken, de krant door
nemen, een vertrouwde sterke arm om 
samen een wandelingetje te maken, 
door de straat of naar de winkel.
“Zelf koken. Dat wil je niet opgeven.  
Met leuke hulp erbij lukt dat prima.”

 

Steun bij 
moeilijke 
momenten

Iemand die meegaat naar het zieken
huis of een behandelaar. Van halen en 
brengen, tot meeluisteren en regelen.
“Ik kan niet elke keer mijn kinderen 
mee vragen naar het ziekenhuis. En zo 
luistert er toch iemand met mij mee.” 

Verzorging  
en verpleging

Zorg kan altijd thuis komen. Bijvoor
beeld een verpleegkundige of 
verzorgende. Dat kan ook voor de 
nacht zijn.
“De nachten zijn eindelijk weer rustig, 
met goede zorg in huis.”

Geef 
gezelligheid  
cadeau

Particuliere Diensten kan aanvoelen  
als een cadeautje. Een gelegenheid  
om iets bijzonders te doen of mee  
te maken.  
“Een ‘maatje’ die op verzoek met  
moeder naar de film gaat. Dat vindt  
zij een geweldig cadeau.”



Vertrouwde gezichten om je heen.
Weten dat je er nooit alleen voor staat.

Mensen in de buurt die je makkelijk om hulp kunt vragen.
Zo kan het leven voelen als je lid bent van Servicepaspoort,
de ledenorganisatie voor gemak, comfort, gezondheid en

zorg in Kennemerland.

}Eenvoudig hulp inschakelen

Ledenvoordeel

Leuke uitnodigingen

Samen een stem in de zorg

Actief voor gezondheid

Daarom
ben je lid

Alles over Servicepaspoort, onze diensten, producten en ledenvoordeel
vindt u op www.servicepaspoort.nl

023 - 8 918 440


