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PRIJSLIJST TUINONDERHOUD 2022 
 
A. Gazon maaien (gemiddeld 1x per 10 dagen,  

gedurende het groeiseizoen) 

1. oppervlakte gazon tot 150 m2  €  314,00 

2. oppervlakte gazon tot 200 m2  €  414,00 

3. oppervlakte gazon tot 250 m2  €  493,00 

4. oppervlakte gazon tot 350 m2  €  577,00 

5. oppervlakte gazon groter dan 350 m2 prijs op aanvraag 

 

B. Volledig tuinonderhoud 

▪ het gehele seizoen gazon maaien (gem. 1 x per 10 dagen) 

▪ kunstmest strooien in het voorjaar 

▪ onkruidbestrijding gazon, bestrating en plantstroken 

▪ snoeiwerk beplanting voor zover nodig 

▪ in het najaar blad opharken en gazonkanten afsteken 

 

1. oppervlakte perceel tot 150 m2  €  575,00 

2. oppervlakte perceel tot 250 m2  €  760,00 

3. oppervlakte perceel tot 350 m2  €  815,00 

4. oppervlakte groter dan 350 m2  prijs op aanvraag 

 

Prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

 

Opdrachtformulier voor tuinonderhoud 2022 
Ondergetekende geeft opdracht voor de onderstaande aangekruiste 

werkzaamheden: 

 

A.  Gazon maaien  B.   Volledig tuinonderhoud 

O   1. 150 m2    O   1. 150 m2 

O   2. 200 m2    O   2. 250 m2 

O   3. 250 m2    O   3. 350 m2 

O   4. 350 m2    O   4. 350 m2  en hoger 

O   5. 350 m2 en hoger 

 

ook individuele tuinopdrachten verzorgen wij graag voor u! 

 

O     andere tuinwerkzaamheden ……………………………………… 

     ……………………………………… 

 Bovenstaande overeenkomst loopt van 1 januari tot en met 31 

december. Opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van het 

lopende jaar. Zonder opzegging zal deze overeenkomst automatisch 

voor 1 jaar worden verlengd. 

 

 

Eigenaar   : ……………………………………… 

Datum    : ……………………………………… 

Handtekening   : ……………………………………… 

Park, straat & huisnummer : ……………………………………… 
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