
Service with a smile

Vriendendienst Voorschoten
Schoolstraat 174
2252 CN Voorschoten

T: 071 560 20 60
E: info@vriendendienstvoorschoten.nl

ONS TEAM

Wij voelen ons gesteund door de medewerking van:

www.vriendendienstvoorschoten.nl

Eric-Jan Diender, Monique Honsbeek, Ton Diender

voorschoten

vriendendienst

De klus geklaard!



Vriendendienst is een 
‘klusbedrijf met signatuur’. 
Wij begeven ons op de 
markt van Voorschoten en 
omgeving, voor bedrijven 
en instellingen met 
panden of locaties die 

aandacht nodig hebben. 

Klussen buiten 
Huur ons in om bijvoorbeeld de 
buitenboel netjes te maken, onkruid 
te wieden, te vegen, zwerfvuil te 
rapen, tegels en gevels schoon te 
maken, plant water te geven, sneeuw 
te schuiven of zout te strooien.

Klussen binnen 
Wij komen langs om klein sloop- 
en opbouwwerk te doen, lampen 

te vervangen, tafels en bureaus op 
hoogte te stellen, zendingen gereed 

te maken, kantoorruimten weer bruikbaar te maken, 
deuren, sloten en ramen weer gangbaar te maken en 
voor divers schilderwerk.

Schoonmaak
Wij kunnen ingezet worden om in 
bedrijfs- en kantoorruimten schoon 
te maken of voor bijvoorbeeld de 
schoonmaak van uw wagenpark.

Elektrotechnische zaken
Aansluitpunten verplaatsen, 
snoeren verlengen of inkorten, 
lampen en TL-buizen vervangen en 

andere elektrotechnische klusjes, 
wij kunnen het doen!

ONZE DIENSTEN

ONS AANBOD

Vriendendienst is er voor de klussen die maar blijven 
liggen. Klussen waar je niet zo snel een erkende vakman  
voor inschakelt, klussen waarvan je denkt: ‘dat doe 
ik zelf wel even’ of klussen waar niemand zich voor 
geroepen voelt.

Een abonnement per kwartaal vormt de basis. 
Grotere projecten pakken we separaat op.

De prijzen
• Vriendendienst, per medewerker
 (11 dagdelen per kwartaal) € 800,-
• Kleine kosten, per kwartaal
 (schoonmaakmiddelen e.d.) € 40,-
• Meerwerk, per dagdeel
 (afhankelijk van omvang project) € 70,- tot € 100,-
• Grote kosten door te berekenen op nacalculatie
• Per kwartaal te factureren (vooraf )

Trotse opdrachtgevers van het eerste uur:

voorschoten

vriendendienst


