TUIN-PLUS-SERVICE

WAT IS HET AANBOD?
Wij hanteren in beginsel 3 servicepakketten; basis, plus en comfort.
Het basispakket is gebaseerd op seizoensonderhoudsbeurten (voorjaar en najaar).
Het pluspakket is gebaseerd op periodieke onderhoudsservice.
Het comfortpakket is gebaseerd op periodieke onderhoudsservice en gefaseerde aanpassingen of renovatie van de tuin.
MAATWERKOPLOSSING?
De jarenlange ervaring met betrekking tot het tuinonderhoud leert ons dat de werkzaamheden vaak niet in vaste pakketten aangeboden kunnen worden. Het vereist dus maatwerk! Onze ervaringsdeskundigen kunnen u hiermee van dienst
zijn en u een passend voorstel doen.
De uitwerkingen van de pakketten staan hieronder benoemd.

Basispakket
• Voor- en najaarsservicebeurt
Frequentie:
minimaal 2 x per jaar

Pluspakket
• Periodieke onderhoudsservice
Frequentie:
maandelijks

Werkzaamheden:
• Seizoensklaar maken van de tuin
• Tuinonderhoudsbeurt
• Aanplant
• Snoeien van bomen en hagen
• Onderhoud of renovatie verharding
• Check buitenruimte

• 1x per jaar bezoek en advies van uw
vaste aanspreekpunt van onze
organisatie
• Vaste hovenier voor de uitvoering
• Facturering o.b.v. regie (uren
en materialen)

Werkzaamheden:
• Seizoensklaar maken van de tuin
• Tuinonderhoudsbeurt

• Afwatering en putten
• Algemeen onderhoud

Beplanting:
• Snoeien
• Aanplant (evt. bloembollen)
• Algemeen onderhoud
• Gazon
• Bemesting / grondverbetering

Algemeen:
• Check verlichting (i.v.t.)			
• Check schutting (i.v.t.)
• 2x per jaar bezoek en advies van
onze tuinspecialist
• Vaste hovenier voor de uitvoering
• Facturering o.b.v. regie (uren
en materialen)

Verharding:
• Controle en reparatie

ALLEEN MAAR GENIETEN!

Comfortpakket
• Ontzorgprogramma
Frequentie:
(2-) wekelijks

Beplanting:
• Snoeien				
• Aanplant (evt. bloembollen)
• Algemeen onderhoud			
• Gazon
• Bemesting / grondverbetering
Verharding:
• Controle en reparatie			
• Afwatering en putten
• Algemeen onderhoud
Algemeen:
• Check verlichting (i.v.t.)			
• Check schutting (i.v.t.)

• Reinigen van goten			
• Reinigen van hekwerk / schutting
• Meerjarenplan vitaliteit buitenruimte
• Afvoeren oud papier/plastic/chemie/
glas/textiel
• Vakantieservice (om de dag controle
pand en buitenruimte)
• Glasbewassing buiten
• 2x per jaar bezoek en advies van
onze tuinspecialist
• Vaste hovenier voor de uitvoering
• Calamiteitendienst (na melding
binnen 24 uur hulp)
• Facturering o.b.v. regie (uren
en materialen)

De tuin draagt bij aan de kwaliteit van leven maar het onderhoud
vergt tijd, kost energie en vereist kennis. Vooral bij senioren merken
wij dat er een behoefte is ontstaan van ‘ontzorgen’.
De Koninklijke Ginkel Groep heeft veel ervaring met tuinonderhoud
in allerlei vormen en is voor veel senioren inmiddels een vertrouwde
partij! Elke tuin is uniek maar het is vooral goed om te weten dat elke
klant ook uniek is in zijn of haar behoeften. Wij bieden daarom servicepakketten op maat aan waarbij de service vaak verder gaat dan
het tuinonderhoud alleen!
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DUURZAAM VERGROENEN

Dat is dan ook de reden dat het hierbij gaat om een TuinPlusService
waarbij alle zaken in uw eigen buitenruimte aan de orde kunnen komen.

HOE WERKT HET?
Samen met u bekijken we de tuin en inventariseren wij uw behoefte. Dan doen wij u een voorstel over het tuinonderhoud en /
of extra werkzaamheden.
• U maakt een vrijblijvende afspraak met een van onze
vakkundige medewerkers
• U geeft aan wat uw behoefte is
• Op basis van uw behoefte worden werkzaamheden en
frequentie bepaalt
• Tijdens een vervolgafspraak wordt het voorstel en de
prijsopgave met u besproken
• Indien u akkoord gaat wordt de werkomschrijving en de
opdracht uitgewerkt en definitief vastgesteld
• Indien u een vaste hovenier wenst dan stellen we u de beoogde
medewerker voor
Wij vinden het belangrijk dat er een servicepakket wordt samengesteld wat precies bij u past.
Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. U geeft aan wat u
wilt en wij zorgen ervoor!

MEER DAN TUINONDERHOUD ALLEEN
Onze service gaat verder dan alleen het onderhouden van uw tuin.
Het varieert van een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt van de tuin tot een
wekelijks ontzorgprogramma voor de gehele buitenruimte.
Afhankelijk van de behoefte kunnen we naast het tuinonderhoud ook de
volgende zaken voor u regelen:
• renovatiewerkzaamheden
• reinigen van dakgoten en terras
• vakantieservice
• sneeuwruimen en gladheidsbestrijding
• verlichting
• vuilafvoer
• bloempotten vullen
• glasbewassing
Het gaat ons erom dat u er geen omkijken naar heeft en dat u erop kunt
vertrouwen dat wij de gemaakte afspraken nakomen. U kunt daarbij rekenen op een proactieve en flexibele inzet van onze medewerkers.
Wij bieden servicepakketten aan voor het tuinonderhoud op basis van een
vast contactpersoon en vaste hoveniers geheel naar uw wens!

Wat is de meerwaarde?
Op de eerste plaats ontzorgen wij de klant door de tuin goed te
onderhouden of te renoveren. Daar heeft u dan geen omkijken
meer naar.
Daarnaast weten wij ook dat u graag een vast gezicht wilt zien in
de tuin. Wij stellen een medewerker aan u voor en u beslist wie
er structureel bij u in de tuin komt werken.
Maar het allerbelangrijkste is wel dat afspraken worden nagekomen!
Met vaste aanspreekpunten, heldere communicatie, gezamenlijk
overleg en een gedegen uitvoering staan wij garant voor kwaliteit.

