Hovenier checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.

Wat moet er gedaan worden?
Voor- en nadelen
De kosten
Vraag offertes aan

1. Wat moet er gedaan worden?
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
Tuin renoveren
Hierbij kun je jouw tuin laten ombouwen naar je eigen wensen.
Dit kan tegenwoordig in 3D gevisualiseerd worden. Hierdoor
kun je de tuin zonder verrassingen naar je eigen wensen laten
maken.
Tuinaanleg
Bij een tuinaanleg kan laat je een nieuwe tuin aanleggen. Hier
kies je zelf wat je laat plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een vijver
of een schutting zijn.

2. Voor- en nadelen
Voordelen

De hovenier neemt alle taken op zich en je hoeft zelf niet
meer te doen
Een hovenier heeft verstand van zaken, hij herkent
bijvoorbeeld een zieke boom
Wanneer je kiest voor een groene/milieubewuste tuin kun je
zelfs subsidie krijgen van de gemeente
Een hovenier kan je droomplannen omzetten naar
werkelijkheid

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

3. De kosten
Ontwerpen

Hovenier per uur = €25-€55 per uur
Tuinontwerp maken = €300-€900 per ontwerp
Aanleggen
Gazon aanleggen = €5-€15 per m2
Begroeiing planten = €5-€35 per m2
Schutting neerzetten = €35-€250 per meter
Bestraten = €40-€125 per m2
Houten terras aanleggen = €45-€250 m2
Vijver plaatsen = €160-€20.000 per stuk
Pregola, prieeltje of tuinhuisje = €175-€6.500 per stuk
Onderhouden
Kappen van een boom = €450-€850 in totaal
Maaien van het gras = €30 in totaal tot 100m2
Verticuteren van het gazon = €100 in totaal tot 100m2
Snoeiwerk van heggen en bomen = €30-€50 per uur

4. Vraag offertes aan

Door offertes aan te vragen kan je tot wel 30% op de kosten
besparen. Dit kun je hier doen, gratis en vrijblijvend. De
volgende punten komen in de offerte:
Omschrijving van de
totale kosten
Omschrijving van alle
werkzaamheden
Omschrijving van de
gebruikte materialen
Erkenningen en
certificeringen
De garanties die worden
aangeboden
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