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UITLEG CORONA BOODSCHAPPENDIENST VOOR VRIJWILLIGER 

Het Coronavirus vraagt om speciale afspraken hoe boodschappen door U gedaan en 
bezorgd kunnen worden en hoe betaling daarvan geschiedt 

Om uw veiligheid en die van de cliënt, waarvoor U boodschappen doet, te 
garanderen gelden de volgende afspraken: 

- Er is geen fysiek contact tussen u en de cliënt.  
- U houdt zich strikt aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften (zo min 

mogelijk naar buiten en afstand houden) 
- Betaling van de boodschappen kunnen om die reden niet contant of met de 

bankpas van de cliënt gedaan worden.  

 

DAAROM GELDEN DE VOLGENDE REGELS 

1. U wordt aan een cliënt gekoppeld in beginsel in uw eigen wijk en per email 
geïnformeerd. In die mail staan een contractnummer, naam, adres en 
telefoonnummer(s) van de cliënt.  

2. Die eerste mail bevat ook een zo volledig mogelijk ingevuld betaalformulier 
(zie verderop) 

3. U belt de cliënt en vraagt welke boodschappen gehaald moeten worden.  
Uiteraard denkt U daarbij zoveel mogelijk met de cliënt mee. Bij het eerste 
telefonisch contact bespreekt u dat maar eenmaal in de week boodschappen 
gedaan kunnen worden 

4. U maakt met de cliënt een afspraak op welke dag en tijd(sblok) de 
boodschappen zullen worden afgeleverd.  
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5. U neemt bij het winkelen alle veiligheids- en hygiënevoorschriften in acht, 
zoals: Anderhalve meter afstand bewaren. Contact vermijden tussen handen 
en mond en neus. Regelmatig wassen van handen. Dringend wordt 
geadviseerd na het winkelen en pinnen en bij aflevering van de boodschappen 
bij de cliënt de handen met ontsmettingsgel te reinigen. 

6. U betaalt de boodschappen met uw eigen betaalpas en vraagt een dubbele 
kassabon 

7. Zorg ervoor dat de boodschappen van de cliënt en wat U eventueel voor Uzelf 
aanschaft niet op dezelfde bon terechtkomen 

8. U vult het voorgedrukte betaalformulier1 in: Datum, winkel(s) en bedrag(en) en 
stopt dit, samen met één van de kassabonnen in de boodschappentas.  

9. De andere kassabon bewaart U zelf. Advies is om deze tenminste 3 maanden 
te bewaren  

10. De eerste keer stopt U ook de uitleg Corona Boodschappendienst voor de 
cliënt bij de boodschappen  

11. Afleveren: aanbellen, 3 stappen achteruit. De cliënt doet open en gaat 
achteruit. Boodschappen binnen zetten en de deur achter U dichttrekken 

12. Na aflevering  declareert U de voorgeschoten kosten via email 
declareren@uvv-zoetermeer.nl onder vermelding van het contractnummer. 
Een kopie van de bon(nen) altijd meesturen! (scannen of een kopie maken 
met je telefoon). Let erop dat de naam van de winkel, de datum en het bedrag 
op de kopie zichtbaar zijn. De declaratie zal binnen 24 uur aan u worden 
terugbetaald. 

 

 

 

                                                 
1  Nadat wij u aan een oudere hebben gekoppeld, sturen wij u een email met de gegevens van uw 

cliënt. In die mail zit het betaalformulier voor de cliënt en  de uitleg voor de client.  
Indien u hebt aangegeven niet thuis te kunnen printen, zorgen wij ervoor dat betaalformulieren en 
uitleg in uw brievenbus worden bezorgd 

 

mailto:declareren@uvv-zoetermeer.nl

