
Comfortabel wonen voor iedereen!

Wilt u niet langer tegen dat scheve keukendeurtje aankijken? Wacht dat 
fotolijstje al zo lang om te worden opgehangen? Is het de hoogste tijd om 
de heg te snoeien? Maar komt het er niet van om zelf kleine klussen in en 
om het huis te doen? Dan is Klussendienst Heumen iets voor u!

Wat doet Klussendienst Heumen?

Klussendienst Heumen kan kleine reparaties uitvoeren, zoals keukendeur-
tjes recht zetten; een la repareren en een tuinhekje in orde maken. Of een 
televisie, radio of een kast (ver)plaatsen, snoeren vastzetten of verleggen en 
een schilderijtje ophangen aan de muur. 

Denk ook aan klussen die ten goede komen aan uw veiligheid. Bijvoorbeeld 
het aanbrengen van dievenklauwen, veiligheidskettingen of extra sluitwerk, 
of het monteren van  beugels voor extra houvast. De medewerkers van 
Klussendienst Heumen kunnen u ook helpen bij het bevestigen van een 
buitenlamp, een deurbel, een extra trapleuning of een douchezitje. 

En wat dacht u van tuinonderhoud als snoeien van een haag, grasmaaien en 
het schoonmaken en opbergen van tuinmeubilair? Gemak dient de mens!

Voor al dit soort kleine klussen, die te eenvoudig zijn om er een commerci-
eel bedrijf voor te laten komen, kunt u Klussendienst Heumen inschakelen. 

Wat kost het?

U betaalt € 7,50 per half uur (exclusief materiaalkosten). Voorrijkosten wor-
den niet in rekening gebracht.

Iedereen kan een afspraak maken!

Klussendienst Heumen is een onderdeel van Malderburch, Centrum voor 
Welzijn, Wonen en Zorg. 

Wilt u een afspraak voor uw klus maken, of heeft u vragen, dan kunt u op 
werkdagen bellen naar  telefoonnummer: (024) 357 05 70 of 
mailen naar: klussendienst@malderburch.nl

Wij staan voor u klaar!

Woont u in de gemeente Heumen? Dan biedt Klussendienst Heumen u 

de helpende hand! 

Bel voor een afspraak voor uw klus: (024) 357 05 70
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Informatie over Klussendienst Heumen

"Woont u in de gemeente Heumen? 
Dan biedt Klussendienst Heumen U de helpende hand! 
Bel voor een afspraak voor uw klus: 024 - 3570570"


