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Tot uw
dienst
Laat je op je wenken bedienen.
Met deze tien tips
maak je je het
leven makkelijker
en besteed je uit
waar je een hekel
aan hebt.
Tekst: Franciska bosmans.

1. Onzichtbare conciërge. Vind je
het jammer dat je de conciërge uit het
hotel niet mag meenemen naar huis? Dan
is Savviva iets voor jou. In ruil voor een
lidmaatschap krijg je lifestyle management
en conciërgediensten. Een reservatie in je
favoriete restaurant? Je wilt een goede
tuinman? Je zoekt een leuk hotel? Savviva
regelt het voor je. | Vanaf € 50 per maand.
| Info: 02/669 07 29 en www.savviva.be

2. S.O.S. Piet. Als je innerlijke Nigella Lawson
geen zin heeft om te koken, bestel dan een
kok aan huis. Bij Chef op bestelling kan je
zelfs kiezen: zin in Thais, mediterraans of
toch maar klassiek Frans? Er is een kok voor
elke culinaire mood. Die brengt alle ingrediënten mee en gaat in je keuken aan de
slag, terwijl jij naar je favoriete serie kijkt of
je gasten entertaint. | Info: chefopbestelling.be
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3. Shoppen op maat. Personal
stylecoach Emma Gelaude geeft stijladvies
op maat en gaat daarna met je shoppen
om de theorie in de praktijk om te zetten.
Ideaal dus als je niet weet wat je aan moet
om te gaan werken, wilt weten hoe je je
troeven in de verf moet zetten of de zoveelste
miskoop wilt vermijden.
| Info: www.mypersonalstylist.be

4. Mobiele make-up. Je hebt een
speciaal feestje, trouwt of wilt een total
make-over? Michèle Feyaerts en haar team
parkeren de mobiele make-overstudio voor
je deur, toveren je haar om tot een prachtig
opsteekkapsel, zorgen voor de perfecte
feestmake-up of geven je stijladvies.
| Info: 0475/53 25 46 en
www.bruidsmake-up-3000.be

5. Massage aan huis. Als je man
niet meteen gouden handen heeft, kan je
nog altijd een professionele masseur aan
huis laten komen voor een ontspannende
sessie. | Vanaf € 60 voor een volledige
lichaamsmassage. | Info: mobielemassages.be
6. Je eigen coach. Je benijdt Jennifer
Aniston om haar yogalichaam? Zonder
personal trainer zou ze dat niet hebben.
Ook buiten Hollywood is die populair.
Bij Personal Trainer Belgium bestel je een
trainer die je helpt je lichaam in topconditie te krijgen. Strakke buikspieren kweek je
vanaf nu in je woonkamer.
| Info: www.personaltrainerbelgium.com

7. Party planner. Je organiseert een
feest en wilt dat er helemaal niets
misloopt? Huur dan een party planner.
Iris Decreus is gespecialiseerd in verlovingen
en huwelijken, maar organiseert ook
gewone feesten zodat jij je gast voelt op je
eigen feest.
| Info: 0476/49 91 96 en www.irisdecreus.be
8. Driving Miss Daisy. Een privéchauffeur zorgt ervoor dat je al die uren in
de wagen niet verspilt. Hij voert je naar een
belangrijke meeting, zodat jij de tijd hebt
om je presentatie nog eens rustig te
overlopen. | € 26,50 per uur.
| Info: www.round-about.be
9. Handige Harry. De Desperate
Housewives hebben handyman Mike
te hunner beschikking wanneer hun
gootsteen verstopt zit. Maar wat doe jij
wanneer er een kast in elkaar moet
worden gestoken of een rek moet worden
opgehangen? Je surft naar Klusjobs.be,
plaatst je verzoek en wacht tot klusjesmannen hun offerte opsturen. De looks
van Mike zijn niet gegarandeerd, maar
dat vervelende klusje is wel geklaard.
| Info: www.klusjobs.be

10. Huishoudhulp. Met dienstencheques krijg je meer gedaan dan de strijk
en de kuis. Ze gelden voor elke vorm van
huishoudhulp, dus ook de dagelijkse boodschappen bij de bakker, post of apotheker.
| Info: www.dienstencheques-rva.be

