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Voorwaarden Periodiek Tuinonderhoud 
 
 
 
Waarom Periodiek Tuinonderhoud? 
Als wij maandelijks, per kwartaal of twee maal jaar uw tuin onderhouden zorgt dit voor een 
altijd nette tuin. Daarnaast is het per keer ook niet zoveel werk en dus bent u voordeliger uit. 
We voeren dan op regelmatige basis werkzaamheden uit zoals het grasmaaien, snoeien, 
onkruid verwijderen en bemesten. Natuurlijk kunnen we ook de stoep schoonvegen of het 
terras schoonspuiten, alles is bespreekbaar. Als u ons periodiek inhuurt bepaalt u uiteraard 
zelf hoe vaak u wilt dat we langskomen. 
 
Aantal uren:  
De minimale hoeveelheid uren die u kunt afnemen voor het afsluiten van een periodiek 
Tuinonderhoud en waarbij u dus korting krijgt op onze uurtarieven, betreft 2 x 4 uur per jaar. 
Meer is uiteraard mogelijk. 
 
Frequentie Tuinonderhoud: 
Minimaal 2 x per jaar Tuinonderhoud (een andere frequentie is tegen meerprijs uiteraard 
mogelijk). Het contract gaat in bij het eerste Tuinonderhoud op afgesproken datum en tijd 
(onderling wordt de exacte definitieve datum vastgesteld voor het 1e onderhoud). Het 
tweede tuinonderhoud vind in de regel 6 maanden na het eerste onderhoud plaats. 
 

Periodiek tuinonderhoud tarieven: 
 Gras maaien (wekelijks in de zomer) (27,50- euro excl. btw per uur) 
 Gras verticuteren (2 maal per jaar) (85,00 euro excl. btw per uur) 
 Heg snoeien (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Planten snoeien (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Onkruid verwijderen (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Stoep en straatwerk vegen (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Groene aanslag verwijderen van bestrating (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Bemesten van de tuin (35,00 excl. btw per uur) 
 Bladeren aanharken (herfst en winter) (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Tuin winterklaar maken (35,00 euro excl. btw per uur) 
 Boom laten snoeien of verwijderen (tussen de € 325,- en € 1.000,- euro) 
 Onderhoud aan schuttingen en schuurtjes etc. (45,00 euro excl. btw per uur) 
 Schuttingen beitsen (45,- euro excl. btw per uur) 
 Bestrating ophogen of verleggen (45,00 euro excl. btw per uur) 
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Kosten: 
De kosten zijn altijd gebaseerd op het soort werkzaamheden dat we voor u uitvoeren. 
Zoals hierboven te lezen kleven er aan verschillende werkzaamheden verschillende tarieven.  
 
Facturatie: 
De factuur met het totale bedrag incl. BTW van de afgesproken tuinonderhouds-
werkzaamheden ontvangt u 3 weken voor aanvang van het eerste tuinonderhoud en dient 
uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste tuinonderhoudswerkzaamheden op onze 
rekening te zijn bijgeschreven. 
 
Werkzaamheden: 
Bij het afsluiten van een periodiek tuinonderhoudscontract zullen de uit te voeren 
werkzaamheden en bijbehorende kosten specifiek voor u worden beschreven en 
overeengekomen. 
 
Eventuele ‘onvoorziene zaken’ waardoor we uit het te verwachten (en overeengekomen) 
aantal uren lopen, zullen uiteraard ter plekke meteen met u worden afgestemd. 
 
Groenafval 
Groenafval wordt in uw eigen groenafvalbak gedaan, indien deze vol is, of niet aanwezig, 
kunnen wij het groenafval voor u afvoeren tegen 37,50 euro excl. btw per 10 kg. Wij leveren 
het groenafval dan in bij de Milieustraat (meer dan 10 kg tegen meerkosten). 
 
 (in de genoemde kosten zit de tijd die wij nodig hebben voor het brengen van het groenafval naar de 
milieustraat aangevuld met transportkosten en de kosten van de milieustraat voor het inleveren van het 
groenafval) 

 

Contractduur 
Een periodiek tuinonderhoudscontract is geldig voor de periode van 1 jaar vanaf ingang.  
 
De ingangsdatum wordt in onderling overleg met u bepaald. 
 
Een periodiek tuinonderhoudscontract wordt automatisch verlengd tenzij er een opzegging 
plaatsvindt. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan 3 maanden voor het aflopen 
van het contract. 
 

Prijsindexatie 
Afgesproken uurtarieven en reiskosten wijzigen niet binnen een contractperiode. 
 
We behouden ons het recht voor om bij een automatische contractverlenging de 
uurtarieven en bijbehorende reiskosten automatisch te indexeren (conform eventuele 
inflatie en stijging brandstof- en overige kosten). 
 

 


