Uw tuin goed onderhouden
Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het
vereist de nodige kennis en kunde om het onderhoud goed uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en hoe te snoeien. Of onkruid verwijderen in plaats van
de bedoelde vaste planten, eenjarige of bollen en knollen.
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.
In dit overzicht vindt u de onderhoudshandelingen die wij voor u uit kunnen
voeren en onze tarieven daarvoor.
Alle werkzaamheden worden altijd in nauwe samenspraak met u uitgevoerd.
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Vroege voorjaar
Elk groeiseizoen heeft zo zijn specifiek onderhoudswerken.
In het vroege voorjaar, in maart en april, kunnen dat de volgende
werkzaamheden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snoeien van bomen, heesters en rozen;
Onkruidvrij maken van de borders;
Verwijderen groene aanslag van de bestrating en/of
tuinmeubilair;
Planten zomerbloeiende bollen of knollen;
Graskanten steken;
Bemesten borders en gazon;
Schoonmaken vijver en oever;
Verwijderen of doorspitten bladresten van vorig groeiseizoen;
Herstraten kleine verzakkingen in bestrating.

Voordat we beginnen worden de werkzaamheden uitvoerig met u
doorgesproken. Wij kunnen ook al uw tuinafval afvoeren.
Zelfs uw dakgoten kunnen wij voor u schoonmaken.

Late voorjaar
Aan het einde van het voorjaar zijn er weer andere werkzaamheden te doen in de tuin. Misschien houdt u zelf uw tuin bij maar zijn
specifieke onderhoudshandelingen net teveel voor u. Wij beschikken over divers machines zoals heggenscharen, graskantensnijmachines, verticuteer- en doorzaaimachines om het werk snel en
vakkundig te kunnen uitvoeren.
In de periode mei tot half juni staan de navolgende onderhoudswerken op het programma om uw tuin in goede conditie te houden.
•
•
•
•
•
•
•

Hagen knippen;
Bemesten hagen, borders en gazon;
Graskanten snijden;
Gazon verticuteren, bemesten en beluchten;
Snoeien specifieke planten zoals Rododendrons en Azalea’s;
Planten eenjarige;
Plaatsen kuipplanten;

Wij declareren per gewerkt uur. U bent bij ons niet gebonden aan
dagtarieven of voorrijkosten.
Ook kunnen wij zorgen voor levering van meststoffen, planten om
de borders aan te vullen en het leveren en verwerken van (bijzondere) eenjarige of kuipplanten.

Zomer & vakantieservice
In de zomer heerlijk van uw tuin genieten, ook na terugkomst van
uw vakantie.
Stevaro gaat in de zomer door met het onderhouden van tuinen
en terreinen. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw tuin er netjes bij
ligt ook als u terug komt van vakantie. Hiervoor maken we heldere
afspraken met u zodat u rustig op vakantie kunt.
In de periode van juni tot september voeren wij de hoog nodige
werkzaamheden uit zoals daar kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•

Onkruidvrij houden van borders en bestrating;
Opbinden van vaste planten;
Zomersnoei van bloemheesters;
Water geven van potten en plantenbakken;
Maaien van het gazon;
Onderhoud van vijver, zwemvijver of zwembad.

Als u wilt zetten we ook het vuilnis aan de straat tijdens uw vakantie, in overleg is veel mogelijk is ons credo.

Herfst
Afscheid nemen van de zomer en genieten van de nazomer en
voorbereidingen treffen voor de komende winter. In de late zomer
of vroege herfst, van september tot december, voeren we de volgende werkzaamheden uit:
• Knippen van hagen;
• Gazonkanten steken, verticuteren, beluchten en bemesten;
• Bemesten van hagen, borders en gazon;
• Onkruidvrij maken van borders en bestrating.
Als u kuipplanten heeft dan maken we afspraken voor de overwintering en verzorging daarvan. Ook bestellen we eventueel bollen
en knollen en planten dezen, opdat u komende winter en/of
(vroege)voorjaar weer bloemen in uw tuin heeft.
In de late herfst voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
• Blad verwijderen;
• Snoeien van bomen, klimplanten, heesters en rozen;
• Planten van bollen en knollen;

Over Stevaro
De eigenaar en eindverantwoordelijke van Stevaro is Stephan van
Roemburg. Stephan werkt zijn hele leven al met bloemen en planten. In 2000 is Stephan zijn hoveniersbedrijf gestart.
Relatie
De relatie met onze opdrachtgevers staat voor ons boven aan. Wij
streven naar tevreden opdrachtgevers niet alleen nu, maar ook
na 20 jaar. Want een tuin maak je niet voor 5 jaar, maar voor vele
jaren. Een goed ontworpen, gerealiseerde en onderhouden tuin
wordt elk jaar mooier en meer waard.
Naast het beheer en onderhoud van tuinen en terreinen zijn wij
ook gespecialiseerd in de vormgeving en realisatie van persoonlijke tuinen, afgestemd op uw eisen en wensen, wij vertellen u graag
meer.
Afspraak?
wij komen graag langs om uw tuin in (top)conditie te krijgen en te
houden of om de mogelijkheden voor een geheel nieuwe tuin met
u te bespreken.
Met vriendelijke groet,

Stephan van Roemburg
Stephan van Roemburg
eigenaar Stevaro

Stevaro’s tarievenlijst
Als u onze tarievenlijst wilt ontvangen, dan kunt u ons mailen en
dan sturen wij onze tarievenlijst graag naar u op. Of klik hier voor
onze contact pagina.
U kunt ons ook elke werkdag tussen 08:00 en 17:00 uur bellen op
ons telefoonnummer: 035-625 70 29

Uw tuin?
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