
 Wat wil je dat er gaat gebeuren?
 Voor- en nadelen
 Het kostenplaatje
 Bespaar op de kosten

1.
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4.

Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Hovenier checklist



De hovenier neemt alle taken op zich waardoor jij tijd hebt
voor andere dingen!
De hovenier heeft veel verstand van de gehele tuin. Hij kan
bijvoorbeeld zien of een boom ziek is en als je zelf een heg
verkeerd snoeit dan kun je deze misschien weggooien, een
hovenier kan dit perfect doen.
Wanneer je je tuin richting een duurzame/milieubewuste
wereld brengt dan kun je eventueel een subsidie ontvangen
bij de gemeente. Vraag dit goed na!
Een hovenier kan je wensen omzetten in werkelijkheid. Er kan
niet veel misgaan!

Voordelen

Nadelen

Tuin renoveren

Je gaat voor een nieuwe/vernieuwde tuin! Dit kan eventueel in
3D gevisualiseerd worden zodat je niet voor enkele
verrassingen komt te staan.

Tuinonderhoud

Het gras maaien
Snoeien van de hagen
Verzorgen van de bomen
Controle van bloemen en planten en verwijderen onkruid
Het reinigen van het straatwerk
Schoonmaken van de vijver

Tuinaanleg

Hierbij laat je een nieuwe tuin aanleggen of nieuwe dingen
zoals een vijver. Je kunt zelf kiezen wat je wilt laten plaatsen.
Schutting, vijver etc.

Een hovenier kost geld en dit kan best in de
kosten lopen
Een groot project kan voor wat
overlast zorgen

 Wat moet er gebeuren?1.
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2. Voor- en nadelen



Onderdelen

Omschrijving van de
totale kosten
Omschrijving van alle
werkzaamheden
Omschrijving van de
gebruikte materialen
De einddatum van de
offerte
De garanties die worden
aangeboden

Vakman

Beplanting €10,- á €30,-
Bestrating €10,- á €25,-
Kunstgras €15,- á €40,- per m2
Gras zaaien €5,- á €10,- per m2
Vijver aanleggen Vanaf €750,-
Schutting €50,- á €175,- per meter
Tuinhuis Vanaf €250,-
Houten terras €50,- á €175,- per meter
Pergola vanaf €750,-
Prieel vanaf €1.000,-

Iedereen wilt natuurlijk de kosten zo laag mogelijk houden
en nog steeds een goede kwaliteit vakman krijgen. Dat kan
door hier gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen. Door
offertes aan te vragen kan je tot wel 30% op de totale kosten
besparen. De volgende punten komen in de offerte:
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3. Het kostenplaatje

4. Bespaar op de kosten

Hovenier Circa €40,- per uur
Tuinman €25,- á €30,- per uur

https://www.hovenierinfo.nl/offertes/?postcode=

