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Burenhulp Paauwenburg 

 

Aanvraag doen bij Burenhulp Paauwenburg 
 

Aansprakelijkheid 

 Burenhulp is een bemiddelingsdienst van Stichting ROAT en wordt 

uitgevoerd samen met een vrijwillig Burenhulpcoördinator. 

 Stichting ROAT en de Burenhulpcoördinator zijn niet aansprakelijk voor 

eventuele schade, zowel directe als indirecte schade. 

Kosten en vergoedingen 

 Burenhulp Paauwenburg is een gratis bemiddelingsdienst. 

 Eventuele materiaalkosten, vervoerskosten (0,25 euro per kilometer) en 

(onvermijdelijke) parkeerkosten vergoedt of betaalt u aan de vrijwilliger. 

Maak hierover vooraf duidelijke afspraken met de vrijwilliger. 

Welke vragen horen bij Burenhulp 

 Hulp van een vrijwilliger is tijdelijk, in de gevallen waarin de hulp niet kan 

worden gegeven door uw eigen netwerk of professionele organisaties. 

 Tuinklussen zijn niet het onderhoud van uw tuin, maar bijvoorbeeld het 

snoeien van een heg. 

 Bij wandelen of huisbezoek maakt u een afspraak voor één keer in de 

week of eens per twee weken. In tegenstelling tot andere 

Burenhulpklussen hoeft deze hulp dus niet tijdelijk te zijn. 
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Veiligheid 

 De Burenhulpcoördinator of Stichting ROAT heeft contact met de 

hulpvragers en met de vrijwilligers. Burenhulp Paauwenburg werkt niet 

met Verklaringen omtrent gedrag (VOG). U bent zelf verantwoordelijk 

voor het contact met uw wijkgenoot. 

 Een vrijwilliger komt nooit onaangekondigd aan uw deur. Voorafgaand 

aan een afspraak is er altijd eerst contact via telefoon of email. Staat er 

iemand zonder afspraak aan uw deur die zich voorstelt als een vrijwilliger 

van Burenhulp Paauwenburg, ga daar dan niet op in. 

 Als u zich kwetsbaar voelt, vraag dan een vertrouwd persoon om 

aanwezig te zijn bij de afspraak met de vrijwilliger. 

 Geef nooit uw persoonlijke gegevens aan een vrijwilliger, zoals uw 

pincode, bankgegevens, DigiD, paspoort, rijbewijs en dergelijke. 

Contact Burenhulp Paauwenburg 

Daphne van der Stoep (Opbouwwerker Paauwenburg). Bereikbaar via 

telefoonnummer (06) 82 53 93 83 en e-mail d.vanderstoep@stichtingroat.com. 

 

 

Stichting ROAT zorgt voor verbinding in de wijken! 

Westerzicht 64 Vlissingen 

0118 468 158 
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