Vi hyr ut pensionärer
Det viktigaste för oss är att vårt samarbete fungerar smidigt och du är nöjd med vårt arbete. Vi har satt ihop
några punkter som gör det tydligt vad du kan förvänta dig av oss och vad vi förväntar oss av dig eller ditt
företag. Det är vårt kontrakt, som vi vill att du läser noggrant och signerar innan vi påbörjar arbetet.
VI HYR UT PENSIONÄRER

VI ÄR FÖRSÄKRADE

Vi är alltså inget entreprenadföretag. Ni hyr en pensionär

All vår personal är försäkrad, liksom det arbete vi utför.

av oss. Vid behov hyrs eventuellt maskiner och bygg

Om du har frågor eller funderingar kring det arbete som

ställningar. Våra pensionärer följer arbetsskyddslagen

utförts, vill vi naturligtvis att du genast pratar med den

och gällande byggnormer. Dessa kan du läsa mer om på

pensionär som varit hos dig, eller kontaktar distrikts

Boverkets webbsida.

chefen eller huvudkontoret, så löser vi eventuella fel

Ett tydligt uppdrag är viktigt för oss. Det gör att vi kan
hitta rätt person till uppdraget. Fundera över vad du
behöver ha hjälp med. Ju mer vi vet, desto bättre.

omgående.

RÄTT ATT AVBRYTA SAMARBETET
Som kund har du rätt att avbryta samarbetet när du vill.

Vår distriktschef skriver en arbetsorder med uppdraget,

Vi vill gärna veta anledningen, men det är bara för att

som utvald pensionär får som underlag. Om uppdraget

kunna bli bättre, aldrig för att ifrågasätta. Våra pension

omfattar mer än 40 timmar, skriver vi en orderbekräft

ärer har också rätt att avbryta samarbetet och kommer

else som skrivs under av både dig och oss innan a
 rbetet

på samma sätt att vara mycket tydliga med orsaken till

startar. Ändringar i uppdraget under arbetets gång

beslutet.

dokumenteras också och skrivs under av båda parter. 
Det gör vi för din skull, för att konsumentlagen ska gälla.

FAKTURERING
Fakturavillkoren kan variera, men de står alltid i din

UTNYTTJA RUT OCH ROT-AVDRAGET RÄTT

orderbekräftelse. Där står också om delbesiktningar

Är du berättigad att göra avdrag för RUT eller ROT? För

av arbetet kommer att ske.

att vi ska kunna göra rätt avdrag på fakturan behöver vi

•

I de fall då vi köper material eller hyr maskiner,

veta hur mycket du har kvar att nyttja. För kolonistugor

fakturerar vi löpande när vi får kostnaden till oss.

gäller speciella regler och därför behöver vi få fastighets

Eventuella extrakostnader från leverantören läggs då

beteckning, samt kopia av köpeavtal och försäkringsbrev. 

på fakturan från oss. Det kan vara fakturaavgifter,
försäkringar och kostnader för extramaterial såsom
skarvsladd, kapskivor etc.

TIMMARNA BESTÄMMER KOSTNADEN
Våra pensionärer har med sig ett tidrapporteringsblock

•

Alla fakturor har tio dagars betalningsvillkor.

som han eller hon fyller i vid varje tillfälle. Det fungerar
som underlag för faktureringen, så det är viktigt att du
som kund godkänner antalet timmar varje gång. Till
kommer gör endast reseersättning på 32 kronor per mil
från pensionärens hem till arbetsplatsen och tillbaka.
Tillägg för:
•

Transport av material: 14 kronor extra per mil (totalt
46 kronor per mil)

•

Vid användande av släpvagn:43 kronor extra per mil
(totalt 75 kronor per mil)
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