
GEGEV ENS  K LUS  &  AANVRAGER

Manuren Naam Van      Tot Uren    Totaalbedrag Omschrijving 

Voorman

Klusser 1

Klusser 2

Klusser 3

Klusser 4

Materialen

Extra 

Kilometers      à € 0,50

Totaal uren

Totaal Extra’s

Totaal klusbon:

Handtekening voorman/projectleider: Handtekening aanvrager:

Villa Klusbus
Othelloweg 8
3194GS  Hoogvliet
info@villa-klusbus.nl
www.villa-klusbus.nl

KLUSBON

Ja, ik besef dat ik deze klus uitbesteed aan een medebewoner en niet aan een professional. Ik doe dit op eigen risico en heb geen garantie
op reparaties. Kapotte goederen ter reparatie aanbieden doe ik op mijn eigen risico. Voor deze klus benodigde goederen zijn voor mijn
rekening. Nog de organisatie, noch de klussers zijn aan sprakelijk voor schade als gevolg van verkeerde handelingen, adviezen of instructies
of schade door een verkeerde inschatting bij ter reparatie aangeboden voorwerpen.

Vrijwilligers die in Rotterdam vrijwilligerswerk doen, zijn verzekerd via de Gemeente Rotterdam. 
De Rotterdamse Vrijwilligersverzekering is een WA- en ongevallenverzekering voor individuele vrijwilligers.

Wij behouden ons het recht voor 
om elke klus zonder opgaaf van 

reden te weigeren. 

Klussen voor de vakman horen
bij de vakman thuis!

Uitbetalingen worden per kas voldaan. De klusbus heeft geen wisselgeld.

o A-tarief - minder/invalide - € 0,-

o B-tarief - i.o.v. projectleiding - € 0,-

o C-tarief - 65+ - € 4,50

o D-tarief - geen omstandigheden € 9,00

o E-tarief - situatie beoordeeld door voorman:  € ?

E: Alle afwijkende omstandigheden zoals zwaar tilwerk, 

klussen die niet in project passen, verhuizingen, vergaande

vervuiling, bedrag te bepalen door voorman/projectleiding 

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Ik val in de groep:

o Minder/invalide

o Via projectleiding

aangemeld

o 65+

o Normaal

o Afwijkend

Nummer klusaanvraag: Datum beoordeling:     Datum klus:

Omschrijving klus:

Opmerkingen bij deze prijsopgave:

Ontevreden? Dat kan altijd gebeuren. We gaan het proberen op te lossen! Villa-Klusbus is een project van Stichting Villa Vonk.
Neem contact op met het bestuur via e-mail: info@villavonk.nl of telefoon projectleiding Villa Klusbus: Telefoon (06 52 35 67 55).

- - - -


