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Uw tuin uitstekend 
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.
Hoveniersbedrijf Eikenhorst heeft naast de beno-
digde 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 daar-

voor.
Alle werkzaamheden worden altijd in nauwe 

samenspraak met u uitgevoerd.

Graag tot ziens in uw tuin.

Gert-Jan Verschoor
eigenaar Hoveniersbedrijf Eikenhorst

Onderhoudsabonnement
Wij kunnen uw tuin onderhouden op basis van een onderhoudsabon-

nement, voor een vast bedrag per maand onderhouden wij uw tuin. Of 
dit alleen is voor hagen knippen, bemesten, snoeien, gazon verticuteren of 

het complete tuinonderhoud, wij zorgen er voor, in overleg met u.

Onderhoud op afroep
Hierbij neemt u het initiatief en belt ons op wanneer we dienen te komen en we werken dan op regie. 
Dat houdt in dat we de bestede tijd en kosten in rekening brengen.

Gert -Jan Verschoor
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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;
• Vaste planten en siergrassen afknippen waar nodig;
• Aanvullen borders waar nodig;
• Verwijderen groene aanslag van de bestrating en/of tuinmeubi-

lair;
• 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.
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Onderhoud op regiebasis
Als wij werkzaamheden buiten een onderhoudsabonnement voor u mogen uit-

voeren declareren wij 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. Ook het nemen van een bodem-
monster voor bemestingsadvies kunnen wij voor u uitvoeren.

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 heg-
genscharen, graskantensnijmachines,
verticuteer- en doorzaaimachines om het werk 
snel en vakkundig te kunnen uitvoeren.
In de periode mei tot half juni staan de navolgen-
de 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;

Hoveniersbedrijf Eikenhorst, 
als het uitstekend gedaan moet worden.
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Zomer & vakantieservice
In de zomer heerlijk van uw tuin genieten, ook na terugkomst van
uw vakantie.

Hoveniers Eikenhorst gaat in de zomer door met het onderhouden van 
tuinen en terreinen. 
Wij zorgen ervoor 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 verschillende 
onderhoudswerkzaamheden 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 vakan-
tie, in overleg is veel mogelijk is ons credo.

Goed of uitstekend?

Wilt u uw tuin goed of uitstekend onderhouden hebben? Wij gaan voor 
uitstekend. Dit is pas voor u te beoordelen na het uitgevoerde werk en 
soms niet eens de volgende dag, maar door het jaar heen. Want snoeien in 
maart heeft soms pas effect in september. De juiste meststoffen op de juiste tijd 
aangebracht hebben soms pas na 2 jaar effect.  Door onze vakkennis, ervaring en 
gespecialiseerde machines staan wij voor uitstekend onderhoudswerk!

Hoveniersbedrijf Eikenhorst, 
als het uitstekend gedaan moet worden.
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Late herfst & winter
In de late herfst en winter voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

• Blad verwijderen;
• Snoeien van bomen, klimplanten, heesters en rozen;
• Bekalken gazon en borders;
• Graskanten steken;
• Snoeien fruitbomen en -struiken.

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;
• Schoonmaken haagvoet;
• 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 afspra-

ken voor de overwintering en verzorging daarvan. 
• Ook bestellen we eventueel bollen en knollen en plan-

ten dezen, opdat u komende winter en/of (vroege)
voorjaar weer bloemen in uw tuin heeft. 
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Over hoveniersbedrijf 
Eikenhorst
Nadat ik 5 jaar bij een hoveniersbedrijf had gewerkt ben ik, Gert Jan 
Verschoor, in 2007 gestart als zelfstandig hovenier. In 2014 is mijn broer 
Dirk Verschoor als mede eigenaar toegevoegd aan de bedrijfsleiding.

Wij zijn opgegroeid op een (snij)bloemen- en bollenkwekerij, zowel vol-
legronds als onder glas. Hierdoor zijn de groene vingers ontstaan en de 
liefde voor alles wat groeit en bloeit.

De latere keuze voor het hoveniersvak is ontstaan omdat het een enorm 
boeiend en uitdagend beroep is. Door de verscheidenheid van werk-
zaamheden zoals bouwwerken maken, technische onderdelen uitvoeren 
zoals beregening en elektra tot beplanting aanplanten en onderhouden 
ben je nooit uitgeleerd en is geen dag hetzelfde.

U blij, wij blij
Daarnaast is het omgaan met klanten heel divers wat op een kweke-
rij minder is. Het is altijd mooi om te zien hoe blij mensen zijn met hun 
nieuwe tuin, of een strak geknipte haag. Of als men thuis komt na een 
dag hard werken en van de tuin kan genieten vanonder een mooie 
overkapping of veranda. Als wij mensen blij hebben gemaakt worden wij 
ook weer blij.

Ook het bijblijven in ons vak is een van de leuke kanten van het ho-
veniersvak en ondernemer zijn, je bent nooit uit geleerd. We blijven 
investeren in kennis en vaardigheden door het volgen van cursussen en 
trainingen. We vinden dit nodig om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Hoveniersbedrijf Eikenhorst, 
als het uitstekend gedaan moet worden.

Hoveniersbedrijf Eikenhorst
Prismalaan-west 91
2665 PC  Bleiswijk

0182 - 36 72 88
06 - 27 48 56 01

info@hoveniersbedrijfeikenhorst.nl
www.hoveniersbedrijfeikenhorst.nl

mailto:info%40hoveniersbedrijfeikenhorst.nl?subject=
https://www.hoveniersbedrijfeikenhorst.nl/


Tarievenlijst
Arbeidsloon € 58,75 per uur inclusief de btw.
Vakbekwaam hovenier met minimaal 5 jaar ervaring
Inclusief handgereedschap.

Wij declareren per gewerkt uur voor de opdrachtge-
ver. Wij hanteren geen voorrijkosten maar reken onze 
tijd vanaf het moment dat wij voor opdrachtgever gaan 
rijden. 

Wij werken niet met ongeschoolde mensen.

Stortkosten tuinvuil € 79,50 per ton gewogen gewicht

Machines
• Heggenschaar  € 2,75 per uur
• Kantensnijmachine  € 5,25 per uur
• Gazonmaaier  € 15,75 per uur
• Bladblazer  € 2,75 per uur
• Kettingzaag  € 8,50 per uur
• Hoogwerker afhankelijk van hoogte en duur.

Alle machines inclusief brandstof verbruik. Daar waar 
mogelijk gebruiken wij elektrische machines.

Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW.
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