Uitgebreid abonnement
tuinonderhoud
vanaf € 160,-/maand
Ondervindt het gemak van een uitgebreid abonnement voor het tuinonderhoud
van uw tuin. Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het vereist de nodige kennis en kunde om het tuinonderhoud goed
uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en hoe te snoeien, hagen knippen,
gazon verticuteren, onkruid verwijderen, bemesten en meer......
Wij van 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.
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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.

Vroege voorjaar
In het vroege voorjaar, in maart en april, kunnen dat de volgende
werkzaamheden zijn, natuurlijk afhankelijk van uw tuin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snoeien van bomen, heesters en rozen;
Onkruidvrij maken van de borders;
Verwijderen groene aanslag van de bestrating en/of
tuinmeubilair;
Eventueel planten zomerbloeiende bollen of knollen;
Graskanten steken;
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.

Voordat we beginnen worden de werkzaamheden uitvoerig met u
doorgesproken. Wij nemen ook het tuinafval mee tot 1.000 kg.
Zelfs uw dakgoten kunnen wij voor u schoonmaken.

Mei / juni
Elk groeiseizoen heeft zo zijn specifiek onderhoudswerken.
In het late voorjaar, in mei en jnui, kunnen dat de volgende werkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Knippen van hagen;
Schoonmaken haag voet;
Onkruidvrij maken van de borders;
Graskanten steken;
Verticuteren gazon;
Doorzaaien gazon;
Bemesten borders en eventueel aanwezig gazon.

Voordat we beginnen worden de werkzaamheden met u doorgesproken. Wij zullen ook al uw tuinafval afvoeren, tot een gewicht
van 1.000 kg. Is bij de prijs inbegrepen.

Juli / augustus
controle & vakantieservice
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.
Ook geven we u advies voor het de rest van het groeiseizoen.
Wat wij extra voor u kunnen uitvoeren is onze vakantieservice.
Hierbij zorgen we ervoor dat u na thuiskomst van uw vakantie niet
direct de tuin in hoeft om het onrkuid te verwijderen en meer. Of
aan de buren te vragen het gazon te maaien of de plantenbakken
water te geven.
Deze vakantieservice is aanvullend op het basis onderhoudsabonnement.
Wij informeren u graag naar de verschillende mogelijkheden.

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 we de volgende
werkzaamheden uitvoeren:
•
•
•
•
•
•
•

Knippen van hagen;
Onkruidvrij maken van de borders;
Graskanten steken;
Verticuteren gazon;
Doorzaaien gazon;
Bemesten borders en eventueel aanwezig gazon;
Planten bollen & knollen voor komende winter/voorjaar.

Voordat we beginnen worden de werkzaamheden uitvoerig met
u doorgesproken. Wij zullen ook al uw tuinafval afvoeren, tot een
gewicht van 1.000 kg. Is bij de prijs inbegrepen.
Als u kuipplanten heeft dan maken we aanvullende afspraken
voor de overwintering en verzorging daarvan.

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

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

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 deze maand kunnen wij uw dakgoten schoonmaken.

Kosten € 160,- per maand
Wat doen wij daarvoor?
Inventarisatie
• Beoordelen bodemkwaliteit, pH meting en advies wel of geen
bodemonderzoek en bemestingsadvies.
• Overleggen met u wat uw prioriteiten zijn.
• Aangeven mogelijke tijdsduur meer of minder dan 1 dagdeel.
Voorjaarsbeurt
maart/april
1 dagdeel Vakbekwaam hovenier
1 ton
Afvoer- en stortkosten tuinafval
1 x
Meststoffen voor borders en gazon
		
Gebruik machines
Hagen en gazon
mei/juni
1 dagdeel Vakbekwaam hovenier
1 ton
Afvoer- en stortkosten tuinafval
1 x
Meststoffen voor borders en gazon
		
Gebruik machines
Zomer			
juli/augustus
1 st.
Controle beurt en overleg met u.
Hagen en gazon
september/oktober
1 dagdeel Vakbekwaam hovenier
1 ton
Afvoer- en stortkosten tuinafval
1 x
Meststoffen voor borders en gazon
		
Gebruik machines
Najaar			
november/december
1 dagdeel Vakbekwaam hovenier
1 ton
Afvoer- en storkosten tuinafval
1 x
Meststoffen voor borders en gazon
		
Gebruik machines
Als we naast het dagdeel een uurtje langer of korter werkzaam zijn
voor u, dan wordt dit tegen € 45,- per uur verrekend.
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Afspraak?
wij komen graag langs om uw tuin in (top)conditie te krijgen en te
houden.
Met vriendelijke groet,

Stephan van Roemburg
Stephan van Roemburg

eigenaar hoveniersbedrijf Stevaro
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