
                                                                                       
 

 

Beste,  

 

Als bijstandsorganisatie ondersteunen en begeleiden jullie personen met een handicap. Als 

Actief NV kunnen wij heel wat betekenen voor hulpbehoevende mensen.  

 

Eerst een korte voorstelling van ons bedrijf Actief Interim/NV.  

 

Actief Interim werd in 1988 opgericht als een nieuwe speler op de uitzendmarkt, een 

familiebedrijf voornamelijk op Limburg georiënteerd. 

Nu, bijna 30 jaar later is Actief Interim een groep van bedrijven die als HR-partner voor 

haar klanten nationaal iets wil betekenen en dat jaar na jaar eenzelfde groeipatroon kan 

neerzetten. 

 
In 2003 werd Actief NV opgericht, zodat we particulieren ook huishoudhulp met 

dienstencheques konden aanbieden. 

 

Met dienstencheques kan je als gebruiker beroep doen op huishoudelijke hulp en dit met 

financiële tussenkomst van de overheid. Iedere burger kan dienstencheques aankopen.  

Actief rekent jou geen bijkomende kosten aan zoals inschrijvingskosten, transportkosten of 

administratieve kosten. Jaarlijks kan je maximaal 500 dienstencheques per gebruiksnummer 

bestellen. Van deze 500 cheques betaal je er 400 aan het gewone tarief. Voor de 

bijkomende 100 betaal je 1 euro meer per cheque. Voor bepaalde categorieën gebruikers 

werd deze limiet opgetrokken tot 2000 dienstencheques per kalenderjaar. 

 

(Als persoon met beperking heb je recht op 2000 dienstencheques per jaar aan 9 euro per 

stuk. Om dit aantal te kunnen bestellen kan je elk jaar opnieuw een attest opvragen bij de 

Provinciale Afdeling van het VAPH die bevestigen dat je erkend door hen bent als persoon 

met een beperking en dit bezorgen aan Sodexo.) 

  



                                                                                       
 

 

Welke diensten kan ik betalen met dienstencheques ? 

Dankzij het systeem van de dienstencheques kan je huishoudhulp inschakelen voor 

 het schoonmaken van uw woning 

 het wassen en strijken van huishoudlinnen 

 het uitvoeren van kleine naaiwerkjes 

 het bereiden van maaltijden 

 inkopen doen 

 het vervoer van minder mobiele personen. 

 

Welke taken mag mijn huishoudhulp niet uitvoeren ? 

Je kan de huishoudhulp niet inschakelen voor het uitvoeren van: 

 gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken 

 buitenwerk bij regen, sneeuw, te koude of te warme weersomstandigheden 

 opruimen van menselijke of dierlijke afvalproducten zoals het reinigen van 

kattenbakken, … 

 onderhoud van gemeenschappelijke trappenhallen 

 maandelijks onderhoud van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, 

dokters- en tandartspraktijken, burelen, … 

 kinderopvang, klusjes en werk in de tuin 

 

Dus…  mochten jullie personen begeleiden die extra hulp kunnen gebruiken, zodat ze wat 

zelfstandiger kunnen leven, aarzel niet contact op te nemen met mij of mijn collega’s! 

 

Wij wensen jullie alvast een prettige dag! 

 

Het DC-team.  

Christine, Hélène, Sylvie & Yolande. 

 

Actief NV 

Hendrik I Lei 327 

1800 Vilvoorde 

027569508 

dc.vilvoorde@actief.be 

http://www.actief.be/nl/dienstencheques/veelgestelde-vragen-dienstencheques
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