
Vi giver en

Når du vælger os som din faste leve-
randør til praktisk hjælp, synes vi, at 
et godt samarbejde starter med en 
go´ kop kaffe. 
Derfor kommer vi med ”kaffebønner-
ne” vi laver kaffen og giver os tid til, 
at lytte på netop dine/jeres behov!

Skift leverandør?
- enkelt!

Du kan skifte leverandør ned 1 måneds 
varsel til den første i en måned. 

Både fra en kommunal leverandør 
til Rengøringsfirmaet Thy - eller omvendt.

Alt du skal gøre er at ringe til visitationsen-
heden på tlf. 99 17 19 10 

- hverdage mellem kl. 08.00-09.30
eller sende en mail til visitation@thisted.dk

pose kaffe

Kontakt

Rengøring: 
Polering:  
Hjemmeservice:

97 926 969
26 356 969
29 926 900

Silstrupvej 6 · 7700 Thisted · renthy@renthy.dk · www. renthy.dk

Komplet rengørings sæt til hjemmet.
Normal pris 1099,- din pris 299,-



Hjemmepleje:
Med den nye lov om ”frit valg” har du nu mulighed for selv at 
vælge, om du ønsker Thisted Kommunes tilbud om 
hjemme-hjælp, eller om du vil bruge et privat lokalt firma. 
Rengørings-firmaet Thy er godkendt som leverandør af praktisk 
hjælp og rengøring, som du er visiteret til i forhold til serviceloven 
§83.

Vores medarbejdere:
Når du møder vores medarbejdere, har de alle arbejdstøj med 
navneskilt og hvor det tydeligt fremgår at de er fra 
Rengørings-firmaet Thy. 
Alle medarbejdere er forsikret – også i tilfælde af skader, hvis 
sådan skulle ske. Og så har de selvfølgelig tavshedspligt – også 
efter ophør af ansættelse. 

Rygning:
Vores medarbejdere må ikke ryge i dit hjem. Der henstilles 
ven-ligst til at du ikke ryger, mens medarbejderen udfører arbej-
det.

Tilkø bsydelser:
Rengøringsfirmaet Thy kan også tilbyde hjælp med andre 
ydel-ser, end dem du er visiteret til – f.eks:
•   Vasketøj og strygning samt skift af sengelinned.
•   Gardin og persienne vask.
•   Indkøb af dagligvarer.
•   Anretning af måltider.
•   Rensning af f.eks. tæpper, tagrender, tag og terrasser.
•   Vinduespudsning.

Skift af leverandør:
Hvis du ønsker at skifte leverandør, så kan du gøre dette med en 
måneds varsel til den 1. i hver måned. 
Du ringer blot til visitationsenheden på telefon: 99 17 19 10  – 
alle hverdage fra kl. 08.00 – 09.30 eller sender en mail til visita-
tion@thisted.dk.

Fakta om Rengøringsfirmaet Thy:
Igennem snart 25 år har vi udført vores arbejde ud fra motto-et 
”Når rengøring bliver til et håndværk”!
Og vi vil gerne blive endnu dygtigere.
Vores rengøring skal ske med omsorg for mennesker, materiel 
og miljø. Et af vore mål er, at forventningerne altid indfries. Du 
får den samme assistent hver gang. Assistenten er lokal-kendt 
og er aldrig længere væk end telefonen.
Vi tilbyder anstændigt personale til rengøring i dit private hjem. 
Vi sørger for at Du/I føler velbehag og tryghed ved vores 
tilste-deværelse. Du må altid forvente et smil!


