
U bepaalt wat 
u nodig heeft 



Zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis wonen 
en zelf bepalen hoe? Dat kan als u Senior Diensten 
Haaglanden inschakelt. Wij bieden een gevarieerd pakket 
aan diensten. U bepaalt wat u nodig heeft. 
Misschien heeft u familie die u al ondersteunt en 
wilt u hun ontlasten of minder afhankelijk daarvan zijn. 
Senior Diensten Haaglanden biedt dan een oplossing. 
Wij hanteren geen ingewikkelde intake- of 
indicatietrajecten.

Welke diensten
U geeft aan waaraan u behoefte heeft, wij regelen het in samenspraak 
met u. Wat voorbeelden van mogelijkheden.

•	 Begeleiding	bij	een	doktersbezoek	om	na	afloop	erover	te	kunnen	
 napraten. Wij maken desgewenst als geheugensteun een kort verslag 
 van het gesprek met de dokter. 
•	 Uw	administratie	bijhouden	of	uw	belastingaangifte	invullen	met	
	 onze	ondersteuning.	
•	 Hulp	met	het	gebruik	van	uw	computer.
•	 Klusjes	in	en	rond	uw	huis.
•	 Een	museum	bezoeken	of	iets	gebruiken	op	een	terras	onder	het	genot	
 van een goed gesprek.
•	 Naar	uw	jarige	familielid	gereden	worden.

	 Bij	Senior	Diensten	Haaglanden	kunt	u	voor	alles	terecht	met	
	 uitzondering	van	medische	zorg.



Vrijblijvend kennis maken
Het	is	niet	niks	om	iemand	in	huis	te	halen	die	zegt	u	te	kunnen	
ondersteunen.	Vertrouwen	moet	opgebouwd	worden.	Daarom	komt	
Rob	Holtheijer	van	Senior	Diensten	Haaglanden	graag	bij	u	langs	voor	
een	vrijblijvend	kennismakingsgesprek.	Daarin	licht	hij	toe	wat	wij	
voor u kunnen betekenen en welke tarieven daarbij horen. Zo komt u 
niet	voor	onverwachte	verrassingen	te	staan	en	heeft	u	een	vast	gezicht	
bij	onze	organisatie.

Opdrachten
U betaalt geen abonnementsgeld, maar uitsluitend voor geleverde 
diensten.	Maandelijks	ontvangt	u	achteraf	een	factuur.	

Algemene Voorwaarden
Al	onze	diensten	worden	uitgevoerd	conform	onze	algemene	
voorwaarden.	U	vindt	deze	op	onze	website	en	bij	de	eerste	opdracht	
verstrekken wij een exemplaar.

Privacy
Senior	Diensten	Haaglanden	neemt	privacy	
serieus en werkt volgens de Algemene 
Verordening	Gegevensbescherming	(AVG).	
Wij	hebben	de	noodzakelijke	maatregelen	
getroffen	om	zorgvuldig	met	uw	
persoonsgegevens om te gaan. 
Ons	privacyreglement	vindt	u	op	onze	
website. Wilt u een exemplaar hiervan 
ontvangen, vraag gerust hiernaar. 



Mevrouw H. uit Rijswijk
‘Maandelijks doen Rob en ik samen mijn 
administratie. Tijdens zo’n moment atten-
deerde hij me erop dat ik teveel betaalde 
voor mijn woonhuisverzekering. Ik stond 
ten onrechte als gezin aangeduid, terwijl 
ik al jaren weduwe ben. Op mijn verzoek 
belde hij met de verzekeringsmaatschappij 
en zorgde voor verlaging van mijn premie. 
Het lukte zelfs een bedrag terug te krijgen. 
Ik ben daar erg blij mee’. 

Mevrouw van G. uit Den Haag
‘Ik ben kort geleden verhuisd naar een 
aanleunwoning waar ik een aantal 
schilderijen aan de muur wilde. Een 
medewerker dacht niet alleen mee over 
een geschikte plek, maar hing alles ook 
snel en vakkundig op. Bij het boren 
beperkte hij zoveel mogelijk de geluids-
overlast die mijn buren zouden ervaren’. 

De heer E. uit Wassenaar
‘Ik wilde graag met een computer leren 
omgaan, maar klassikaal onderwijs gaat 
mij te snel. Met veel geduld heeft Rob 
mij stap voor stap geleerd te internetten 
en e-mailen. Toen mijn computer op 
enig moment kuren vertoonde, schakelde 
hij uit zijn netwerk een aardige dame in, 
die het probleem oploste voor een heel 
redelijk tarief’.  

Heeft u vragen
Wilt u meer weten of een vrijblijvend kennismakingsgesprek, 
neem	dan	contact	op	met	ons.

Senior Diensten Haaglanden
Rob	Holtheijer
telefoon 070 406 32 82
info@seniordienstenhaaglanden.nl 
www.seniordienstenhaaglanden.nl 


