INVULFICHE VOOR DOORVERWIJZING OPRUIMEN & CO
De invulfiche via mail bezorgen aan Vereniging 't Sas - Opruimen & Co - opruimenenco@sasbrugge.be
versie 01/09/2022

DATUM AANVRAAG

*

FICHE INGEVULD DOOR DOORVERWIJZER
Naam:

*

Dienst:
Tel:

*
*

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER(S)
Naam en voornaam aanvrager
Rijksregisternummer aanvrager
Naam en voornaam inwonende partner
Naam en voornaam inwonend(e) kind(eren)

Naam en voornaam andere inwonende(n)
Adres (straat + nr)
Postcode + gemeente
Telefoonnummer
GSM-nummer
E-mailadres
Naam + tel contactpersoon bij afwezigheid
Naam + tel bewindvoerder/schuldbemiddeling/NVT

Adres factuur
Afbetalingsplan gewenst
Uiterste datum afronding werken

GEZINSSITUATIE
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t Sas hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. De manier waarop we gegevens verzamelen en bewaren gebeurt volgens onze privacyverklaring. Die kunt u vinden op www.sasbrugge.be

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BEREKENING
MAANDELIJKS INKOMEN

samenwonende
partner

aanvrager

Netto maandinkomen

*

Ontvangen onderhoudsgeld voor aanvrager

*

Geïndexeerd Kadastraal inkomen (van eigendom of vruchtgebruik)

*

Huurgelden uit eigendom(men)

*

inwonend(e)
kind(eren)

andere

Totaal in rekening te brengen maandelijks inkomen

Sociaal tarief:

totaal

*

Alleenstaande = inkomen < 1897,99€
Samenwonende/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd = inkomen < 2713,50€

Standaardtarief:

Alleenstaande = inkomen > 1897,99
Samenwonende/alleenstaande met gezinslast/gezinshoofd = inkomen > 2713,50€

Opruimen & Co kan de aanmelder vragen om deels bij de werkzaamheden aanwezig te zijn.
De klant verklaart dat alle gegevens correct en volledig zijn.

De doorverwijzer verklaart dat alle gegevens correct en volledig zijn.

Handtekening klant + datum:

Handtekening doorverwijzer + datum
*

* Verplicht in te vullen
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*

kruis de gevraagde taken aan:

1) ONTRUIMING, HET VERHUISKLAAR MAKEN VAN EEN WONING, INSTALLEREN VAN DE WONING
sorteren, inpakken, afval verwijderen, poetsklaar maken, vuilnis uit de tuin, …

Standaardtarief
Sociaal tarief

KOSTPRIJS
18,00€ per uur/per persoon + 1,00€ per uur voor gebruik materiaal, 0,40€ per km
Door te rekenen kosten: container, dozen, vuilniszakken, lift, containerpark, …
10,00€ per uur/per persoon + 0,50€ per uur voor gebruik materiaal, 0,40€ per km
Door te rekenen kosten: container, dozen, vuilniszakken, lift, containerpark, …

2) KLEINE KLUSJES:
allerhande kleine klussen zoals, ophangen kaders, kleine herstellingswerken en beperkte schilderwerken (max 1 ruimte), brengen van dieren naar het asiel ,…
(Opruimen & Co doet geen elektriciteit en/of sanitaire werken)

Standaardtarief
Sociaal tarief

KOSTPRIJS
18,00€ per uur/per persoon + 1,00€ per uur voor gebruik materiaal, 0,40€ per km
Door te rekenen kosten: verf, vijzen, …
10,00€ per uur/per persoon + 0,50€ per uur voor gebruik materiaal, 0,40€ per km
Door te rekenen kosten: verf, vijzen, …

zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de werken:
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*

KOSTPRIJZEN
container
afval per ton
sorteerkost container
containerpark Mintus
vuilniszak stad
PMD/groenzak
vuilniszak 100l
lift privé frima
lift Dozen & Co
dozen
kilometers
asiel hond
asiel kat

± 90,75 €
± 187,55 €
± 151,25 €
31,00 €/kubiek
1,70 €
0,25 €/0,50 €
0,40 €
±230,00 €
±60,00 €
gratis
0,40 €/km
±50,00 €
±25,00 €

Handtekening klant + datum + plaats
(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden ‘gelezen en goedgekeurd’)
*

* Verplicht in te vullen
De aanvraag wordt enkel behandeld als alle verplichte velden (*) zijn ingevuld.
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