HUISHOUDELIJK REGLEMENT MAAIDIENST
De maaidienst werkt met vrijwilligers die licht tuinonderhoud uitvoeren bij de mensen die als cliënt
ingeschreven zijn bij de maaidienst.
De cliënt stelt steeds degelijk en veilig materiaal ter beschikking en zorgt voor een groencontainer,
compostvat of –hoop voor het groenafval.
Naast het maaien kunnen de vrijwilligers ook andere taken van licht tuinonderhoud opnemen:
Maaien: de cliënt stelt een degelijke en veilige grasmaaier ter beschikking.
Wieden: de cliënt stelt een degelijke schoffel ter beschikking.
Snoeien: gewone snoeiwerken komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld het snoeien van de haag. De
cliënt stelt een degelijke snoeischaar ter beschikking.
Allerhande andere werken: hieronder vallen andere taken van licht tuinonderhoud die niet tot de vorige
drie categorieën behoren, zoals bijvoorbeeld het uitgraven van dode planten, zetten van nieuwe
planten, planten van bloembollen enzovoorts. Ook hier stelt de cliënt degelijk materiaal ter
beschikking.
Het maaien is altijd de basis van de dienstverlening. De maaidienst staat dus niet in voor enkel wieden
of enkel snoeien, noch voor (eenmalig) zomer- en winterklaar maken van de tuin. Hiervoor verwijzen
wij door naar tuinklusbedrijven. De vrijwilligers van de maaidienst snoeien geen bomen, hiervoor
verwijzen wij door naar gespecialiseerde bedrijven.
Vergoeding voor de vrijwilligers
De cliënt betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van € 20,00, ongeacht de duur van het werk.
De verplaatsingskosten en eventuele vervoersonkosten (bijvoorbeeld bij aankoop van materialen)
worden gerekend aan het officiële tarief van de kilometervergoeding voor verplaatsingen met de
wagen of aan het officiële tarief van de kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.
De vrijwilliger berekent het totale bedrag op een prestatieformulier. De vrijwilliger en de cliënt
ondertekenen het ingevulde formulier. De cliënt rekent contant af met de vrijwilliger en ontvangt een
duplicaat van het prestatieformulier.
Materiaal
De vrijwilliger gebruikt het materiaal dat de cliënt ter beschikking stelt.
Verzekering
De vrijwilliger is verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Enkel schade aan
het materiaal van de gebruiker door duidelijke fout van de vrijwilliger kan aangegeven worden aan de
verzekering.
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