
Vi gør rent hos private og
erhvervsdrivende. 

DLS Service 
hjælper dig l en 
nemmere hverdag 

Visiteret praksk bistand i Guldborgsund Kommune 
Privat hjemmehjælp I Tøjvask I Indkøb I Vinduespudsning  
Privat rengøring I Erhvervsrengøring  



Visiteret praksk bistand i 
Guldborgsund Kommune

Er du visiteret l hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil 
have hjælpen fra kommunen eller DLS Service, som er privat 
leverandør. 

Det er gras for dig at vælge os som leverandør.

Vi lægger vægt på, at det er den samme assistent, der hjælper 
dig i hverdagen, og at kemien mellem dig og din assistent passer 
sammen. 

DLS SeDLS Service kan hjælpe dig med: 

 Ønsker du at skie fra den kommunale hjemmepleje l DLS 
Service, skal du kontakte visitaonen i Guldborgsund Kommune 
og give besked om dit valg. 

Kontakt visitaonen på tlf. 5473 2190

Rengøring Opvask Støvsugning 

Gulvvask Tøjvask Indkøb







Rengøring l private

Når du åbner dit hjem for en af vores ansae, er kemi og et 
godt samarbejde afgørende. Derfor lægger vi stor vægt på 
gensidig llid og du skal føle dig tryg, når vi hjælper dig. 

Når vi tager hånd om rengøringen og andre prakske ng i dit 
hjem, så du kan bruge den på de ng, som du har lyst l. 

Hos DLS Service kan du blandt andet få hjælp l: 

Vi gør rent  og hjælper med prakske opgaver hos både 
ældre og børnefamilier, der har brug for en ekstra hånd i 
hverdagen.

Rengøring Tøjvask Indkøb





Rengøring l 
erhvervsdrivende 

Uanset om du har et lille kontor eller en stor buk, er det viggt 
at dine lokaler fremstår præsentable overfor nuværende og 
potenelle kunder.  

Dine kunder skal føle sig godt lpas, så de har lyst l at komme 
igen, og dine ansae skal være inspirerede l at yde deres 
bedste i et sundt arbejdsmiljø. 

Hos DLS Service hjælper vi med: 

Rengøring af erhvervslokaler/personalestue

Vinduespudsning

Trappevask

og meget mere...

Uanset om du søger hjælp l den daglige eller ugentlige 
rengøring eller l større opgaver, har vi stabilt og erfarent 
personale, der kan hjælpe dig. 



HOS OS 
ER KUNDEN I 
CENTRUM 

Du er velkommen l at kontakte os l en 
uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. 

Vi glæder os l at høre fra dig. 

Mona og Annee sidder klar ved telefonen
Mandag - torsdag: 8:00-14:00
og fredag: 8:00 - 13:00

Agrovej 1 - 4800 Nykøbing F. 
CVR. nr: 17 43 80 93 
Tlf-nummer: 5586 0220 
E-mail: service@dlsyd.dk
Hjemmeside: www.dlsservice.dk

          DLS Service 

Ring på 
5586 0220 


