
Toeverlaat Diensten

Wil de praktische zorgen van ouderen 
of nabestaanden samen met hen aanpakken 

of uit handen nemen.

Toeverlaat Diensten ContactDiensten

Tuin– of grafonderhoud 
Spitten, snoeien, bestraten, groot 
of klein onderhoud, opruimen of 
winterklaar maken. Zowel samen 
met de klant als in opdracht.
Ook voor onderhoud of het 
opnieuw beplanten van een graf.

Leegruimen van woningen
Voor het hele traject van inpakken 
tot overdracht of voor een deel 
ervan, het afvoeren van de 
meubels of het opruimen van 
bijvoorbeeld de zolder. Als er maar 
een korte tijd beschikbaar is om 
een woning weer verhuurbaar 
te maken, maar ook als er hulp 
nodig is bij het verhuizen of 
schoonmaken van de woning. 

Administratieve ondersteuning 
Wat moet er na verhuizing of 
overlijden van een familielid 
geregeld worden? Bij allerlei 
administratieve zaken kan 
het fijn zijn dat er overzicht 
wordt gecreëerd of bewaard 
in zakelijke en administratieve 
aangelegenheden. 

Voor een vrijblijvend gesprek, een nadere 
kennismaking of contact over de mogelijkheden: 

Frank de Werd

Giraffestraaat 15

4817 BV  Breda

tel. nr. 06-40746228

b.g.g.   076-5804147

info@toeverlaatdiensten.nl

www.toeverlaatdiensten.nl

Praktische zorg samen aangepakt

Toeverlaat Diensten



Werkwijze Diensten Diensten

Toeverlaat Diensten biedt praktische 
ondersteuning aan ouderen, nabestaanden en 
andere betrokkenen op het gebied van:

•     leegruimen en schoonmaken van woningen;

•     kleine of grote verhuizingen;

•     vervoer of opslag van inboedel;

•     klussen in, om en aan de woning;

•     tuin- en grafonderhoud.

•     administratieve ondersteuning;

•     hulp bij financiële aangelegenheden;

In een kennismakingsgesprek kunnen wensen en
mogelijkheden worden besproken.
Als daar behoefte aan is zal voor een aanbod 
op maat een kosteloze en vrijblijvende offerte 
worden opgemaakt en toegezonden. 

Verhuizingen 
Voor zowel assistentie bij de 
kleine interne verhuizing als het 
regelen en uitvoeren van de totale 
verhuizing. Toeverlaat Diensten kan 
het overzicht bewaren en zorgen dat 
er niets vergeten wordt. Natuurlijk 
ook voor verhuisberichten, tijdelijke 
opslag, inpakken, opruimen, 
schoonmaken en afvoeren van 
boedel of rommel.

Klussen in huis 
Als zolder, kelder of de gehele 
woning eens grondig opgeruimd moet 
worden. Hulp bij werkzaamheden 
aan computer of audio-video-
apparatuur. Als er oude meubels 
vervangen moeten worden door 
nieuwe. Kleine of grote klus, ter 
ondersteuning of volledig geregeld. 
Toeverlaat Diensten kan het zelf 
of weet wie zij waarvoor in kan 
schakelen. 

Opslag en transport 
Bij gebrek aan eigen vervoer,
hulp bij het afvoeren van oude 
meubels, een pas opgeruimde 
zolder of een kapotte tv kan 
Toeverlaat Diensten ondersteuning 
bieden. In overleg met de klant 
wordt doel of bestemming 
bepaald, regelen we eventueel 
geschikte opslagruimte voor korte 
of voor langere tijd en vervoeren 
wij zelf of schakelen vervoer van 
derden in. 

Hulp bij financiële 
aangelegenheden 
Toeverlaat Diensten kan helpen 
om het financiële overzicht 
terug te krijgen of om de 
administratie op poten te zetten. 
Indien gewenst zoeken wij 
actief mee naar mogelijkheden 
om te besparen. Ook voor hulp 
bij uw belastingaangifte, het 
aanvragen van toeslagen of andere 
formaliteiten.


