
Antwan Tuinen-Flex
•  Wij verzorgen, op afroep, de benodigde werkzaamheden in uw tuin, 

bijvoorbeeld als het u aan tijd ontbreekt, tijdens vakanties of als er 
vakkundige hulp noodzakelijk is.

•		U belt en geeft de gewenste werkzaamheden door, welke binnen  
5-10 werkdagen worden ingepland.

•		De gewerkte uren, met afgesproken uurtarief, en de verbruikte 
materialen worden na uitvoering gefactureerd.

Antwan Tuinen-Basic
•		Wij verzorgen, tweemaal per jaar, in het voor- en najaar,  de 

benodigde werkzaamheden in uw tuin. U kunt zelf het reguliere en 
‘eenvoudige’ werk uitvoeren.

•		In het voor- en najaar plannen wij de uitvoering van de vooraf 
vastgestelde werkzaamheden.

•		U wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht van deze planning om  
extra gewenste werkzaamheden door te geven.

•  Door middel van een offerte wordt de prijs overeengekomen en na 
uitvoering aan u gefactureerd.

Antwan Tuinen-Basic+
•  Ons Basic+-pakket is gelijk aan het Basic-pakket, alleen bij dit 

pakket vinden de werkzaamheden elk kwartaal plaats.

Antwan Tuinen-Control
•  Wij verzorgen elke maand de benodigde werkzaamheden in uw tuin.
•   U heeft maandelijks controle in uw tuin, waardoor eventuele 

onvolkomenheden direct worden ontdekt en actie wordt 
ondernomen.

•  Door de regelmaat kan goed worden ingespeeld op de behoefte  
van de tuin.

•  Indien gewenst, kan er een vaste dag in de maand worden gepland.
•   Door middel van een offerte wordt de prijs overeengekomen  

en per kwartaal gefactureerd.
•  Als u een gazon heeft, zal het tussentijds maaien en water 

geven door u als opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Antwan Tuinen-Control+
•  Werkzaamheden als in het Control-pakket, elke maand  

en tussentijds maaien van het gazon.

Antwan Tuinen-Exclusive
•   Wij verzorgen wekelijks uw tuin en nemen u al het werk uit 

handen, dit biedt u de zekerheid dat de tuin er altijd netjes en 
verzorgd uitziet.

•   Het Antwan Tuinen-Exclusive abonnement is de meest uitgebreide 
vorm en geeft u de mogelijkheid om volop te kunnen genieten van 
de tuin zonder er zelf in te moeten werken.

•  Op een vooraf vastgestelde dag zullen de benodigde 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

•  Tijdens deze verzorgingsronde worden alle elementen in de tuin 
gecontroleerd en naar behoefte van de tuin uitgevoerd. U kunt elke 
week uw wensen kenbaar maken en wij zullen deze direct of tijdens 
de eerstvolgende verzorgingsronde uitvoeren.

•  De vooraf afgesproken prijs zal worden vastgesteld door middel 
van een kostenindicatie gebaseerd op een kalenderjaar en worden 
gefactureerd als termijnen per kwartaal.

•   Aan het eind van een kalenderjaar wordt een overzicht gemaakt 
van de gewerkte uren en verbruikte materialen. 

•  De reeds betaalde termijnen worden op dit overzicht in mindering 
gebracht waardoor een saldo ontstaat welke als eindejaarsfactuur 
wordt verrekend. Aan de hand van dit overzicht wordt het nieuwe 
termijnbedrag bepaald. 

•  Tevens kunt u een beroep doen op al onze diensten. Bijvoorbeeld 
onze Studio voor exclusieve tuinontwerpen, tuinmeubelen en 
tuinverlichting en voor de meest creatieve ideeën en oplossingen in 
en om uw tuin.

Uiteraard kunnen wij bovenstaande abonnementsvormen geheel 
naar uw wensen aanpassen en zullen alle afspraken schriftelijk worden 
vastgelegd. Op onze uitvoerende werkzaamheden wordt garantie 
gegeven.
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Heeft u interesse in een Antwan Tuinen-abonnement? Dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken.  
Na een bezoek aan de tuin zullen wij dan een vrijblijvende offerte voor u uitwerken.

Onderhoudsabonnementen


