“Iemand die ik nog niet ken, stapt niet alleen mijn huis,
maar ook mijn leven binnen.”
Mevrouw van Oorschot

Uw zorg,
onze dienst

Waarmee
kunnen we
ú van
dienst zijn?

Uw Gemaksdiensten biedt u onder meer:
Huishoudelijk werk of klusjes in huis of in de tuin
Gezelschap geven thuis of bij uitstapjes
Het bezorgen van de maaltijd
Begeleiding bij arts bezoek en/of ziekenhuis
Het voeren van uw administratie
Welkom Thuis Pakket: 24 uurs service
De hulpverlening van Uw Gemaksdiensten is heel breed. Wij
helpen u op sociaal, praktisch en huishoudelijk gebied. Daarnaast
zorgen wij voor persoonlijke aandacht en extra gezelligheid.
En we zijn er voor mantelzorgers die even op adem willen komen.

Maatwerk en mensenwerk
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in
het huis dat u zo vertrouwd is. Maar soms heeft u hulp nodig.
Bijvoorbeeld bij iets alledaags als het schoonhouden van uw
huis. Of juist bij iets bijzonders als het bezoeken van een
bruiloft aan de andere kant van Nederland. Maar het kan ook
dat u gezelligheid zoekt en u een spelletje Monopoly wilt spelen.
Nee, we beloven niet dat u wint. We beloven wel dat waarvoor
u ons ook belt, u hulp krijgt van onze allerbeste professionals.
Uw Gemaksdiensten biedt maatwerk én mensenwerk.

Na haar eerste ervaring met Uw Gemaksdiensten zei
mevrouw Onderwater:

“Mijn strijk is gedaan, mijn avondeten staat klaar
èn ik heb gezellig koﬃe gedronken.”

De vrouwen achter
Uw Gemaksdiensten
Bianca Zoeteman runt naast Uw Gemaksdiensten
al meer dan 20 jaar een succesvol schoonmaakbedrijf, terwijl Brigitte Cornelissen al 25 jaar
zorgprofessional is.
Als mantelzorgers weten zij als geen ander
wat het betekent om iemand van buitenaf in te
schakelen. Dat vraagt om vertrouwen.
We komen daarom eerst bij u langs voor een persoonlijk
gesprek. Samen met u brengen wij in kaart waar u behoefte
aan heeft. Want u heeft uw speciﬁeke wensen. En onze
medewerkers hun speciﬁeke kwaliteiten. Wij zorgen
voor de perfecte match.

Bianca Zoeteman

Wij zien uit naar
onze kennismaking
Kennismaken met Bianca en Brigitte
Wilt u weten wat wij voor u kunnen
doen? Of heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Brigitte Cornelissen

Uw Gemakshuis in Soest
Bent u op zoek naar hulp of wilt u weten hoe u
veilig én aangenaam lekker thuis kunt blijven
wonen? Bij ons vindt u de juiste vakmensen en
producten die dit voor u mogelijk maken. Graag
nemen wij uw zorg uit handen door het organiseren van o.a. hulp in en om het huis, gezelschap
en begeleiding naar de arts. Ook voor praktische
producten en woningaanpassingen bent u bij
ons aan het juiste adres. Kom eens langs,
er is altijd koﬃe.

“Ik zag erg op tegen de afspraak in het ziekenhuis.
Vanuit het Gemakshuis ging Bianca met mij
mee, regelde alles en na aﬂoop hebben we
gezellig samen gekookt. Zo verliep de dag toch
nog plezierig.”
Mevrouw Baltissen

Bezoekadres:
Koninginnelaan 6
3762 DE Soest
035-820 03 20
info@uwgemaksdiensten.nl

Paleis Soestdijk

Ijssalon

Gemakshuis

Meer informatie vindt u ook op onze website:

www.uwgemaksdiensten.nl

Renault dealer

