Organisaties particuliere huishoudelijk hulp
Let op: De organisaties met een * zijn gecontracteerd door ledenvereniging Icare

*De Nieuwe Zorg thuis
Lidmaatschap per jaar: € 20,50 (lid via Icare ledenvereniging, www.icareledenvereniging.nl)
Tarief: € 15,50 per uur
Telefoon: 085-0239043
Email: info@dnzt.nl
Meer informatie: www.denieuwezorgthuis.nl

UwAssistent:
Met en zonder lidmaatschap van Icare mogelijk voor dezelfde prijs. Alleen voor tuin en klushulp is er
een gereduceerd tarief.
Tarief huishoudelijke hulp: € 18,50 per uur
Telefoon: 085-2013072
Meer informatie: https://uwassistent.nl/huishoudelijke-hulp

Opella
De prijzen per uur zijn:
Huishoudelijke hulp licht
Huishoudelijke hulp Midden
Huishoudelijke hulp Zwaar

€ 27,60
€ 27,60
€ 30,60

Telefoon: 0318-752222 (vragen naar de planner van de hulp bij het huishouden van Wageningen)
Meer informatie: www.opella.nl/hulp-bij-het-huishouden

Schoonmaakrage
Tarief: €23,50/uur inclusief schoonmaakspullen en reiskosten zijn inbegrepen (voor inwoners van
Wageningen tot 30 km). Eenmalige schoonmaakklus €35,- per uur.
Telefoon:0316-787926
Email: info@schookmaakrage.nl
Info: www.schoonmaakrage.nl

*Lekker Leven
Tarief: € 15,75 per uur. Ook mogelijk voor boodschappen of andere huishoudelijke klussen.
€21,-/uur voor klusjesman of timmerman
Telefoon: 088-4263636
Email: service@lekkerleven.nl
Meer informatie: www.lekkerleven.nl
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Senior Service
Tarief: € 33,15 per uur, uitgebreide dienstverlening, bijvoorbeeld ook maaltijdondersteuning,
boodschap, post en administratie, begeleid vervoer en persoonlijke verzorging.
Telefoon: 0800-1969
Meer informatie: www.seniorservice.nl

Huiscleaning
Tarief: € 14,00 per uur voor huishoudelijke hulp (all-in)
Bemiddelingskosten € 34,95 eenmalig
Telefoon: 085-2019689
Meer informatie: www.huiscleaning.nl

Schoonmaakstudent
Tarief: Uurtarief €11,- all-in + eenmalige bemiddelingskosten. Met de bemiddelingstool kunt u
berekenen hoe hoog de eenmalige bemiddelingskosten zijn.
Meer informatie:www.schoonmaak-student.nl

Wijzelf Wageningen Vallei
Wijzelf is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk, dat aanbieders en hulpvragers direct met elkaar in
contact brengt.
Meer informatie: Wijzelf.nl/wageningen-vallei

Ik zoek huishoudelijke hulp
Tarief: € 13,50 per uur + eenmalige bemiddelingskosten.
Telefoon: 088 430 30 87 (bereikbaar van 10:30 – 12:30 en van 14:00 - 16:00)
Email: (via contactformulier op de website)
Meer informatie: www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl

Sopje
Informatie: www.sopje.nl/hulp-in-de-huishouding-wageningen

Ik zoek een witte werkster
De witte werkster ontvangt een uurtarief van € 13,50 all-in+ eenmalige bemiddelingskosten. Met de
bemiddelingstool kunt u berekenen hoe hoog de eenmalige bemiddelingskosten zijn. Nadat zij uw
aanmelding hebben ontvangen, nemen zij de zoektocht, naar een geschikte hulp in huishouding,
volledig van u over. Zij zoeken altijd naar een hulp in huishouding bij u in de buurt, die aansluit bij de
opgegeven wensen en eisen.
Meer informatie: www.ikzoekeenwittewerkster.nl
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Algemene voorziening en WMO Wageningen
T-zorg kan worden ingezet als u in aanmerking komt voor de huishoudtoelage. Of als u een
beschikking (besluitbrief) heeft van de WMO voor hulp bij het huishouden. Informeer hierover bij het
Startpunt. Tarief €26.12 per uur (2019)
Telefoon: 053-4750043
Meer informatie: https://www.tzorg.nl/aandacht-thuis/hulp-bij-het-huishouden/
Handig om te weten:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4771086/werkster-schoonmaaksite-huishoudelijkhulp-dienstverlening-wit
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