Tuinabonnement Basis

Onderhoud
Ons basis tuinabonnement biedt maximale flexibiliteit voor het onderhoud van uw tuin. U bepaalt wanneer
welk onderhoud in de tuin wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige onderhoudsbeurt zijn voor
de tuin, het snoeien van de hagen of het maaien van het gazon. Hierdoor bent u snel geholpen op een korte
termijn zonder vast te zitten aan een onderhoudscontract.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Na contact binnen 2 weken een afspraak voor het tuinonderhoud
- Werkzaamheden op basis van nacalculatie met een vooraf afgesproken uurtarief

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij maken een afspraak met
u om de tuin te bekijken en uw wensen te inventariseren. Bij akkoord zullen wij de afspraak inplannen en komt
een hovenier het tuinonderhoud verzorgen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond sturen wij u de factuur.
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Tuinabonnement Seizoensonderhoud

Onderhoud
Ons seizoensonderhoud tuinabonnement voorziet in het voor- en najaarsonderhoud van uw tuin. Het voordeel
van dit abonnement is dat uw tuin seizoensklaar wordt gemaakt en de grotere werkzaamheden voor u worden
gedaan. U bepaalt samen met de hovenier welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Onderhoud 2 keer per jaar
- Uitvoering maart/april en oktober/december
- Seizoensklaar maken van de tuin
- Op basis van een vast afgesproken bedrag per 4 uur (7.30 uur tot 11.30 uur of 12.00 uur tot 16.00 uur)
- Inclusief gebruik van klein motorgereedschap en afvoer van 1 kuub tuinafval
- Prijs per onderhoudsbeurt: € 275,00 inclusief BTW

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij zetten u op onze bellijst en nemen in het voor- en najaar contact met u op om een afspraak in te plannen. Dit is vrijblijvend. Als u
het op dat moment niet nodig vindt slaan we een beurt over. Na het uitvoeren van het werk sturen wij u een
factuur.
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Tuinabonnement Seizoensonderhoud+

Onderhoud
Ons seizoensonderhoud+ tuinabonnement voorziet in het onderhoud per kwartaal. Het voordeel van dit abonnement is dat uw tuin elk kwartaal een onderhoudsbeurt krijgt zodat de tuin er hele jaar door verzorgd bij ligt.
U bepaalt samen met de hovenier welke werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Onderhoud 4 keer per jaar
- Uitvoering in maart, juni, september en oktober
- Seizoensklaar maken van de tuin
- Op basis van een vast afgesproken bedrag per 4 uur (7.30 uur tot 11.30 uur of 12.00 uur tot 16.00 uur)
- Inclusief gebruik van klein motorgereedschap en afvoer van 1 kuub tuinafval
- Prijs per onderhoudsbeurt: € 275,00 inclusief BTW

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij zetten u op onze bellijst
en nemen contact met u op om een afspraak in te plannen. Na het uitvoeren van het werk sturen wij u een
factuur.
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Tuinabonnement Standaard

Onderhoud
Ons standaard tuinabonnement voorziet in het jaarronde onderhoud van uw tuin. Het voordeel van een
abonnement is dat uw tuin er het gehele jaar door verzorgd bij ligt. Alle werkzaamheden worden op het juiste
moment gedaan zodat u van uw tuin kunt genieten. Door regelmatig onderhoud krijgt de tuin de aandacht om
in optimale conditie te blijven.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Onderhoud jaarrond
- Frequentie 1 keer per maand in het groeiseizoen
- Voor- en najaarsbeurt
- 1 keer bemesten van de borders in het voorjaar
- 2 keer scheren van de hagen
- Onkruidvrij maken van de verhardingen
- Exclusief gazononderhoud

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij maken een afspraak
met u om de tuin te bekijken en uw wensen te inventariseren. U ontvangt van ons een vrijblijvend voorstel.
Na akkoord zullen wij het tuinonderhoud inplannen en uitvoeren. Voor onze werkzaamheden sturen wij u per
kwartaal een factuur.
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Tuinabonnement Standaard+

Onderhoud
Ons standaard+ tuinabonnement voorziet in het jaarronde onderhoud van uw tuin. Het voordeel van een
abonnement is dat uw tuin er het gehele jaar door verzorgd bij ligt. Alle werkzaamheden worden op het juiste
moment gedaan zodat u van uw tuin kunt genieten. Door regelmatig onderhoud krijgt de tuin de aandacht om
in optimale conditie te blijven. Het standaard+ abonnement voorziet in het gazononderhoud.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Onderhoud jaarrond
- Frequentie 1 keer per maand in het groeiseizoen
- Voor- en najaarsbeurt
- 1 keer bemesten van de borders in het voorjaar
- 2 keer scheren van de hagen
- Onkruidvrij maken van de verhardingen
- Inclusief gazononderhoud

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij maken een afspraak
met u om de tuin te bekijken en uw wensen te inventariseren. U ontvangt van ons een vrijblijvend voorstel.
Na akkoord zullen wij het tuinonderhoud inplannen en uitvoeren. Voor onze werkzaamheden sturen wij u per
kwartaal een factuur.
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Tuinabonnement Exclusief

Onderhoud
Ons exclusieve tuinabonnement voorziet in het jaarronde onderhoud van uw tuin. Het voordeel van dit abonnement is dat uw tuin er het gehele jaar door piekfijn uitziet. Alle werkzaamheden worden op het juiste moment gedaan zodat u van uw tuin kunt genieten. Door het wekelijkse onderhoud krijgt de tuin de aandacht om
in optimale conditie te blijven. U kunt zorgeloos genieten van de tuin.

Werkzaamheden
In ons tuinabonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- Onderhoud jaarrond
- Frequentie 1 keer per week in het groeiseizoen
- Voor- en najaarsbeurt
- 2 keer bemesten van de borders in het voorjaar
- 3 keer scheren van de hagen
- Onkruidvrij maken van de verhardingen
- Inclusief gazononderhoud

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij maken een afspraak
met u om de tuin te bekijken en uw wensen te inventariseren. U ontvangt van ons een vrijblijvend voorstel.
Na akkoord zullen wij het tuinonderhoud inplannen en uitvoeren. Voor onze werkzaamheden sturen wij u per
maand een factuur.

De Aar Hoveniers v.o.f.
Parklaan 84
3448 ZM Woerden

Tel.: 0348 - 417 237
E-mail: info@aarhoveniers.nl
Website: www.aarhoveniers.nl

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding
Elke winter staan wij klaar met ons materieel om in regio Woerden bij bedrijven en instellingen de gladheidsbestrijding te verzorgen. Hier houden wij de toegangswegen en parkeerplaatsen sneeuw- en ijsvrij. Dit doen
wij op basis van een professioneel advies van MeteoGroup. Wij strooien voor kantooruren zodat de terreinen
veilig gebruikt kunnen worden door medewerkers of bewoners.

Werkzaamheden
In ons abonnement voeren wij de onderstaande werkzaamheden voor u uit:
- In overleg op afroep met de klant of op advies van MeteoGroup
- Elke strooibeurt op basis van een vooraf afgesproken bedrag
- Sneeuwschuiven op basis van nacalculatie volgens afgesproken eenheidsprijzen

Contact
U kunt via het contactformulier op onze website of telefonisch uw aanvraag doen. Wij maken een afspraak
met u om het terrein te bekijken en uw wensen te inventariseren. U ontvangt van ons een vrijblijvend voorstel.
Na akkoord zullen wij de gladheidsbestrijding in onze routing opnemen. Voor onze werkzaamheden sturen wij
u per maand een factuur.
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