Vouchers en dienstencheques

Meer weten?
Wilt u meer informatie over bonnen voor (extra) huishoudelijke
ondersteuning? Onze medewerkers staan u graag te woord om u te
informeren. U kunt ons bereiken 0p werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via
telefoonnummer 0180 642 233 of ga naar www.aafje.nl/wmo.

Extra hulp in huis
  voor maar
€ 5,- / € 6,50

fol-vou/cheq-201701

sinds
1901

Aafje levert huishoudelijke ondersteuning in Rotterdam, Barendrecht,
Albrandswaard, Ridderkerk, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Amacht
en Heerjansdam.

Aafje Hulpthuis
Aalborg 12
2993 LP Barendrecht
hulpthuis@aafje.nl
www.aafje.nl/wmo
0180 642 233

Wilt u (extra) huishoudelijke hulp?
Woont u in Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk,
Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht of Heerjansdam? Dan kunt
u in 2017 tegen een scherp kortingstarief bonnen kopen voor (extra)
huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie?
Deze bonnen, ook wel vouchers of dienstencheques genoemd, zijn
verkrijgbaar voor:
-- Mensen met een Wmo-indicatie
-- Mantelzorgers met een mantelzorgverklaring
-- Mensen van 75 jaar of ouder
U hoeft geen klant te zijn van Aafje om bij Aafje gebruik te kunnen maken van
deze bonnen.

Wat kost het en wanneer beschikbaar?
De bonnen zijn per regio verschillend in prijs en zijn in heel 2017 beschikbaar.
Hieronder vindt u de prijs per regio:
-- Rotterdam € 5,- per bon (hht voucher)
-- BAR-gemeenten € 6,50 per bon ( of € 10,-*)
-- Drechtsteden € 6,50 per bon (dienstencheque)

Hoe aan te vragen in Rotterdam?
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe aan te vragen in de BAR-gemeenten?
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

Waarvoor te gebruiken?
-- Wanneer u al huishoudelijke ondersteuning hebt, dan is de bon
inzetbaar voor extra, aanvullende ondersteuning. Het komt niet in
plaats van de huishoudelijke ondersteuning die u al ontvangt.
-- Het is niet mogelijk de bon in te zetten voor klus- en
reparatiewerkzaamheden en tuinonderhoud.

U belt een klantadviseur van BAR-dichtbij via 088 426 36 60 of u dient uw
aanvraag in de website van BAR-dichtbij: www.bar-dichtbij.nl.
BAR-dichtbij zet uw aanvraag uit bij Aafje (als u daarvoor kiest).
U spreekt met Aafje af wanneer u de extra hulp wilt inzetten.
De hulp wordt geleverd door een professionele medewerker van Aafje.
De betaling verloopt via BAR-dichtbij.

Hoe aan te vragen in de Drechtsteden?

*Dit is een algemene voorziening voor als u geen Wmo-indicatie hebt.

Voor één bon krijgt u één uur extra huishoudelijke ondersteuning. Hierbij
bepaalt u zelf welke huishoudelijke taken worden uitgevoerd.

U belt Aafje via 0180 642 233.
U krijgt de documenten voor een overeenkomst thuisgestuurd.
U spreekt af wanneer u de extra huishoudelijke hulp wilt inzetten.
De hulp wordt geleverd door een professionele medewerker van Aafje.
U betaalt de rekening per vier weken via automatische incasso aan Aafje.

4.
5.
6.

U meldt zich aan bij het digitale portaal:
www.dienstenchequedrechtsteden.nl. Hiervoor hebt u een e-mailadres
nodig*.
U ontvangt na aanmelding binnen één werkdag bericht via e-mail met
inloggegevens voor het online portaal.
U schaft via het portaal dienstencheques aan en kiest uw zorgaanbieder,
bijvoorbeeld Aafje.
U spreekt met Aafje af wanneer u de extra huishoudelijke hulp wilt
inzetten.
De hulp wordt geleverd door een professionele medewerker van Aafje.
De betaling verloopt via uw gemeente.

*Als u geen gebruik kunt maken van een computer, kan iemand anders de cheques voor u
aanvragen en de administratieve afhandeling doen.

Kijk voor meer informatie op www.aafje.nl/wmo of bel 0180 642 233.

