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Werkwijze ErinThuis
Wilt u zich laten ontzorgen door gebruik 
te maken van het netwerk van ErinThuis? 
Dan is het prettig te weten wat u zoal 
kunt verwachten: 

✓ Uzelf, een dierbare, een mantelzorger  
 of een andere belangenbehartiger 
 laat telefonisch of per e-mail weten   
 geïnteresseerd te zijn in ErinThuis.
✓ We plannen een afspraak voor een (telefonisch) kennismakings- en advies-
 gesprek, waarbij veel tijd en aandacht is voor uw persoonlijke situatie.  
✓ De speciaal door ErinThuis ontwikkelde checklist die we gedurende dit  
 gesprek raadplegen verzekert u ervan dat alle belangrijke zaken in het  
 proces aan bod komen.
✓ Tijdens of na dit gesprek kunt u laten weten kosteloos en vrijblijvend  
 kennis te willen maken met een of meerdere dienstverleners uit het   
 netwerk van ErinThuis. U heeft de regie en bepaalt van welke diensten 
 u eventueel gebruik wilt maken.
✓ Wij benaderen vanuit ons netwerk de juiste dienstverleners die aansluiten  
 bij uw wensen. Wij zien erop toe dat de dienstverleners die aan ErinThuis  
 zijn verbonden betrouwbaar zijn en gunstige marktconforme tarieven  
 hanteren.
✓ Zelfs na het kennismakingsgesprek met de betreffende dienstverleners  
 is er geen enkele verplichting om met hen in zee te gaan. U bepaalt of en  
 wanneer u een dienstverlener inschakelt en wélke dienstverlener. U hoeft  
 daarover geen enkele verantwoording af te leggen.
✓ ErinThuis is altijd het centrale aanspreekpunt bij vragen of onduidelijk- 
 heden. Dat is voor u wel zo veilig en comfortabel.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over ErinThuis? Neemt u dan contact met ons op. 
Wij lichten de mogelijkheden graag toe. Uiteraard kunt u ook onze website 
raadplegen: www.erinthuis.nl.  

info@erinthuis.nl
074-7600616

Hazenweg 2-1B
7556 BM Hengelo Ov.

Het antwoord op al uw woon-, 
zorg- en financiële vragen



ErinThuis is een maatschappelijk gedreven initiatief dat u vrijblijvend 
adviseert op het gebied van wonen, zorg en financiën. Tijdens een 
uitgebreid intakegesprek nemen we een speciaal door ons ontwikkelde 
vragenlijst met u door, die inzicht biedt in uw behoeften en mogelijk-
heden. Op deze manier brengen we uw levenssituatie in kaart en 
krijgen we een goed beeld van de diensten waar u baat bij heeft. 
ErinThuis kan vervolgens de juiste dienstverleners inschakelen en 
alles voor u in gang zetten. Gedurende het gehele proces heeft 
u een vast aanspreekpunt bij ErinThuis, wel zo prettig!  

Verbinden aan betrouwbare dienstverleners
ErinThuis ontzorgt door verbindingen te leggen tussen u en deskundige 
dienstverleners als een makelaar, notaris, accountant en belasting-
adviseur. Tevens kunnen wij u in contact brengen met bijvoorbeeld een 
verhuisbedrijf, woninginrichter, klusjesman, mantelzorgondersteuner, 
wooncoach, tuinman of zorgverlener. 

Welke dienstverlener u ook nodig heeft, de kwaliteit is gewaarborgd: 
alle partijen die zijn aangesloten bij het netwerk van ErinThuis zijn 
geselecteerd op basis van deskundigheid, klantvriendelijkheid, 
betrouwbaarheid, serviceniveau en natuurlijk de prijs.

Voor het uitgebreide intakegesprek bij u thuis, waarbij al uw opties 
vrijblijvend worden doorgenomen, rekenen we een bedrag van €150,-. 
De kosten voor een telefonische intake bedragen €75,-. Daarnaast 
ontvangt ErinThuis van ingeschakelde dienstverleners een kleine 
bijdrage. U betaalt daarvoor helemaal niets.

Overweegt u te verhuizen of heeft u vanwege 
(toekomstige) gezondheidsproblemen diverse 
aanpassingen in huis nodig?

Het aanpassen van uw woning of de verhuizing naar een (verpleeg)
huis waar zorg mogelijk is kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. 
Er komt aanzienlijk méér op u af dan alleen het regelen van een 
aannemer, makelaar of verhuisbedrijf. Hoe zit het bijvoorbeeld 
met de aflossing van uw hypotheek of de belastingafdracht? 
Met welke zorgkosten krijgt u te maken? Waar vindt u de woon-
ruimte die aan uw wensen voldoet? En heeft u de nalatenschap 
aan eventuele erfgenamen al geregeld? 


