Pluspakket schoonmaak
Een schoon huis, niets is fijner. Standaard wordt er bij u schoongemaakt, maar
soms wilt u net wat meer. Ook dat kan bij Sensire! U kunt bij ons de Pluspakketten
schoonmaak afnemen.
Aanmelden
Aanmelden kan via uw contactpersoon binnen het zorgteam.
Kosten
Er zijn drie pluspakketten beschikbaar:
Pakket
Naloop

Persoonlijke
items

Combi

Beschrijving
Sanitair van de bewoner
Wastafel en toilet afnemen,
zichtbare vlekken verwijderen, gootsteen schoonmaken en afvalbak
ledigen.
Woon/slaapkamer van de bewoner
Stofwissen en vlekverwijdering vloer.
Bij dit pakket kan per levering gekozen worden tussen twee soorten
schoonmaakwerkzaamheden:
Pakket a: Kleine inventaris afstoffen
en nat afnemen (fotolijsten,
schilderijen, klokken, kandelaren,
lampen etc.)
Pakket b: Binnenkant van kasten zoals: keukenkasten, koelkast, kledingkasten en overige kasten afstoffen
en nat afnemen.
Pakketkeuze en uitvoering in overleg
met schoonmaakbedrijf.
Onder dit pakket vallen de
schoonmaakwerkzaamheden van
zowel pluspakket 1 als 2.

Frequentie
Eenmaal per
week

Maandtarief
€ 27,34

Eenmaal per
maand 20
minuten of 5
minuten per
week

€ 11,99

Combi

€ 38,29

Praktische punten
1. De uitvoering van schoonmaak vindt plaats op doordeweekse dagen.
2. De uitvoering van de pluspakketten vindt gespreid over de week plaats.
3. Pluspakket naloop en combi naloop en persoonlijke items zijn niet van toepassing bij
een ZZP5 of hoger, naast de reguliere schoonmaak vindt er al vier keer per week naloop
plaats.
4. Het pluspakket schoonmaak van persoonlijke items is wel mogelijk bij een ZZP5 of
hoger.
5. De facturatie verloopt op dezelfde wijze als alle separate servicediensten; u ontvangt
hiervoor 1 x per maand een factuur.
6. De pluspakketten zijn geheel vrijblijvend en kunnen met ingang van de nieuwe maand
beëindigd worden.
7. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de pluspakketten worden deze uiteraard met u
gecommuniceerd en kunt u indien gewenst uw keuze aanpassen.
Meer informatie
Wilt u meer uitleg of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon
binnen het zorgteam. Ook kunt u contact opnemen met de Servicedesk Facilitair via
telefoonnummer 088 - 260 9000 of e-mailadres servicedesk@sensire.nl.

