Thuishulp Mintus

Dankzij Thuishulp Mintus kun je huishoudelijke hulp krijgen, die je betaalt met dienstencheques.
Thuishulp Mintus verzorgt deze dingen:
> de woning poetsen
> wassen en strijken
> kleine boodschappen doen
> maaltijden klaarmaken
> kleine naaiwerkjes doen
Je kunt maximum 8 uur per week een beroep doen op Thuishulp Mintus, op de dag(en) van jouw
voorkeur. Je kan ook een voorkeurdag opgeven: we proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te
houden.
Als je dat wil, helpen we jou bij de aanvraag van je dienstencheques.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
> gedomicilieerd zijn in Brugge

Procedure
Als je dit wenst, verwerken we zelf je aanvraag voor en bestelling van dienstencheques. Jij betaalt
via de factuur die Mintus aan jou bezorgt.
Ben je ouder dan 65?
Dien je aanvraag in bij een maatschappelijk werker van de Dienst Zorgverlening:
Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be
Ben je jonger dan 65 ?
Neem telefonisch contact op met de jobcoach van jouw regio:

Sint-Andries en Christus Koning: 050 32 75 71
Sint-Michiels: 050 32 75 72
Sint-Kruis: 050 32 75 73
Sint-Pieters en Brugge Centrum: 050 32 75 74
Assebroek: 050 32 75 75
Koolkerke, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge: 050 32 75 76
Je kan ook mailen naar dienstencheques@mintus.be.
Via de knop hieronder kan je zelf een online aanvraag indienen voor Thuishulp Mintus:

Meebrengen
Ben je ouder dan 65?
> Jouw identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> De identiteitsgegevens van je contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> Je inkomensgegevens (RVP, IGO, THAB, KI, huurinkomsten)
> klevertje van het ziekenfonds
Ben je jonger dan 65?
> Je identiteitsgegevens (naam, adres, telefoon en e-mail)

Bedrag
Per werkuur betaal je 1 dienstencheque + 1 euro administratieve kost.
We rekenen een dossierkost aan van 20 euro per jaar.
Je betaalt alles met elektronische dienstencheques.
Als je ouder bent dan 65 jaar, heb je mogelijk recht op een sociaal tarief . Dit wordt berekend op
basis van je inkomen.
Fiscaal voordeel
Het bedrag dat je betaalt, geeft jaarlijks recht op fiscaal voordeel. Je ontvangt als klant van Sodexo
een fiscaal attest dat je bij je belastingsaangifte moet voegen.

Contactinformatie
Mintus
Ruddershove 4 8000 Brugge
T 050 32 70 00
info@mintus.be
Mintus is een vereniging van

