Luxe abonnement
tuinonderhoud
vanaf € 335,-/maand
Ondervindt het gemak van een luxe abonnement voor het tuinonderhoud van uw tuin. Van wekelijks grasmaaien, onkruidvrij houden bestrating en borders, hagen knippen en meer......veel meer.
Wij van hoveniersbedrijf Stevaro hebben naast de benodigde kennis en
kunde ook de ervaring en de machines om elk onderhoudswerk in uw
tuin snel en naar tevredenheid uit te voeren. Dit gecombineerd met een
zeer scherpe prijs staat garant voor tevreden opdrachtgevers.
Wij leggen u graag uit welke werkzaamheden wij uitvoeren en wanneer.
Alle werkzaamheden worden door ons ingepland en in samenspraak
met u uitgevoerd. Bij het maandbedrag is het volgende inbegrepen:
• Afvoeren en storten tuinafval tot een gewicht van 1.000 kg. Als dit
meer is zullen we dit declareren op basis van afgevoerd gewicht;
• Meststoffen;
• Gebruik machines en gereedschappen.

Stevaro
Nieuwe Havenweg 51-F
1216 BL Hilversum

035 - 628 70 29
Info@stevaro.nl
Abberdaan 174
1046AB Amsterdam

06 - 20 445 275

Inventarisatie
Als u een onderhoudsabonnement voor uw tuin wilt dan komen
we eerst uw tuin inventariseren.
Hoe groot is de tuin, welke te onderhouden onderdelen zijn aanwezig?
Wat is de kwaliteit van de bodem? De pH, moet er een bodemonderzoek en bemestingsadvies worden gegeven?
Wat gaat u zelf doen en wat doen wij tijdens de onderhoudsbeurten?
Op basis van de inventarisatie weten wij precies wat we moeten
doen en kunnen een inschatting maken of deze handelingen meer
of minder tijd kosten dan een dagdeel.
Op basis van deze inventarisatie maken wij het abonnement op
maat. Na goedkeuring plannen wij de verschillen onderhoudsbeurten in overleg met u in.
Daarna hoeft u er niet meer aan te denken en voordat we komen
bellen of mailen we even. Want het weer kan er altijd voor zorgen
dat de planning net iets anders wordt.
Voordat we onderhoudshandelingen gaan verrichten overleggen
en bespreken wij deze desgewenst met u.

Winter
januari - februari
In de winter kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•
•
•
•

Dakgoten bladvrij maken;
Bekalken gazon;
Snoeien vruchtbomen;
Verwijderen blad van bestrating en gazon(s)

Bij het maandelijks bedrag is inbegrepen dat we het tuinafval
meenemen tot een gewicht van 1.000 kg. Als dit meer is zullen we
dit declareren op basis van afgevoerd gewicht.
Ook kunnen we afspreken dat we na iedere onderhoudsbeurt de
bestrating schoon blazen of vegen van vuil en blad.

Voorjaar
maart / juni
In deze periode kunnen de navolgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
Maart - april
• Maaien gazon, frequentie afhankelijk van weer;
• Schoonblazen of vegen bestrating;
• Snoeien van bomen, heesters en rozen;
• Onkruidvrij maken van de borders;
• Verwijderen groene aanslag bestrating (tuinmeubilair);
• Eventueel planten zomerbloeiende bollen of knollen;
• Bemesten borders en eventueel aanwezig gazon;
• Als er een vijver aanwezig is deze schoonmaken;
• Verwijderen of doorspitten bladresten van vorig groeiseizoen;
• Herstraten kleine verzakkingen in bestrating.
• Voorjaarsbeurt, snoeien, opbinden klimplanten e.d.;
• Bladresten uit dakgoten verwijderen.
Mei - juni
• Wekelijks maaien gazon;
• Schoonblazen of vegen bestrating;
• Verwijderen onkruid uit borders en van bestrating;
• Knippen hagen;
• Schoonmaken haagvoet;
• Graskanten steken;
• Verticuteren en doorzaaien gazon;
• Buiten zetten kuipplanten en opmaken plantenbakken;
• Vaste planten opbinden en steunen;
• Bemesten borders en gazon.

Zomer
Juli / augustus
In de zomer controleren en evalueren we de effecten van de
verrichte onderhoudshandelingen. We kijken samen met u welke
onderhoudshandelingen in het najaar gedaan dienen te worden.
Misschien aanvullen kale plekken in de border(s), het leveren en
verwerken van bollen voor meer kleur in de winter en vroege
voorjaar.
Tijdens uw vakantie zorgen we er voor dat bij uw thuiskomst van
vakantie de tuin er spic en span bij ligt.
In deze maanden worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Juli - augustus
• Wekelijks maaien gazon, afhankelijk van het weer;
• Schoonblazen of vegen bestrating;
• Maandelijks verwijderen onkruid in borders en bestrating;
• Vaste planten opbinden en steunen;
• Zomersnoei vaste planten, klimplanten & heesters;
• Water geven plantenbakken.

Herfst
september / oktober
Afscheid nemen van de zomer en genieten van de nazomer en
voorbereidingen treffen voor de komende winter. In de late zomer  
of vroege herfst, september / oktober, kunnen we de volgende
werkzaamheden uitvoeren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaien gazon, afhankelijk van het weer;
Schoonblazen of vegen bestrating;
Knippen van hagen;
Schoonmaken haagvoet;
Elke maand onkruidvrij maken van de borders en bestrating;
Graskanten steken;
Laatste mestgift borders en gazon voor de winter;
Planten bollen & knollen voor komende winter/voorjaar;
Aanwezige Kuipplanten naar winterstalling brengen.

Als u kuipplanten heeft dan maken we aanvullende afspraken

Winter
november / december
Afscheid nemen van het tuinseizoen en voorbereidingen treffen
voor de komende winter. In de late herfst november / december,
kunnen we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
•
•
•
•
•
•

Snoeien waar nodig, heesters, klimplanten e.d.;
Aanbrengen winterdek waar nodig;
Blad verwijderen van bestrating, gazon en afvoeren;
Onkruidvrij maken van borders en bestrating.
Snoeien van bomen, klimplanten, heesters en rozen;
Schoonmaken dakgoten.

De frequentie van het blad verwijderen stemmen we af op uw
wensen en woonomgeving. Als u het wilt kan dit ook wekelijks zijn.

Jaaroverzicht
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