
 

Prijslijst seizoen 2023. Prijswijzigingen onder voorbehoud. 

Prijslijst onderhoud diverse tuin- en parkmachines 

Graag ontvangen wij uw machine jaarlijks voor een onderhoudsbeurt. Aanmelden 

kan op onze website, via de e-mail of telefonisch. Tijdens deze onderhouds-           

beurt wordt de complete machine nagezien. Alle A-merken zijn bij ons welkom! 

 

 

 

Loopmaaier met benzinemotor 

Onderhoudsbeurt bestaat uit:  

• Nieuwe olie, filter en bougie.  

• Messen slijpen. 

• Machine reinigen. 

• Aandrijving controleren. 

• Kabels smeren. 

• Controle algehele machine. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 104,50 incl. BTW 

 

Loopmaaier elektrisch 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Messen slijpen. 

• Machine reinigen. 

• Controle algehele machine. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 39,- incl. BTW 

 

Handgeduwde kooimaaier 

• Kooi leppen / slijpen. 

• Controle algehele machine.     

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 49,- incl. BTW 
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Onderhoud robotmaaier* 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Reinigen machine. 

• Machine wordt gecontroleerd op zichtbare gebreken. 

• Nieuwe messen. 

• Computercheck en software update. 

• Testen van machine, wiel- en maaimoteren. 

• Wielen en lagers controleren. 

• Accu controleren en opladen. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 129,- incl. BTW 

 

Onderhoud robotmaaier compleet* 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Robotmaaier wordt opgehaald. 

• Connectoren bekabeling worden winterbestendig opgeborgen.  

• Machine wordt gereinigd. 

• Machine wordt gecontroleerd op zichtbare gebreken. 

• Nieuwe messen. 

• Computercheck en software update. 

• Testen van machine, wiel- en maaimotoren. 

• Wielen en lagers controleren. 

• Accu controleren en opladen. 

• In het voorjaar wordt de robotmaaier en het laadstation weer in de tuin 

geïnstalleerd en getest. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 259,- incl. BTW 

  

 

* Prijs geldt voor de robotmaaiers van Husqvarna, Kress, Gardena,  

 Viking en Stihl. 
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Kettingzaag 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Machine reinigen. 

• Afstellen 

• Nieuwe filters en bougie. 

• Ketting slijpen. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 60,- incl. BTW 

 

Accu- / motorheggenschaar 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Machine reinigen. 

• Slijpen. 

• Nieuwe filters en bougie. 

• Aandrijving smeren. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 79,- incl. BTW 

 

Slijpen accu- / motorheggenschaar 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Slijpen. 

• Aandrijving smeren. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 49,- incl. BTW 

 

Kleine accu- / elektrische heggenschaar (tot 45 cm) 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Slijpen. 

• Aandrijving smeren. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 39,- incl. BTW 

 

 

 



 

Prijslijst seizoen 2023. Prijswijzigingen onder voorbehoud. 

Slijpwerkzaamheden: 

Ketting slijpen      € 12,- incl. BTW 

Ketting slijpen, monteren en demonteren  € 17,50 incl. BTW 

Handsnoeigereedschap slijpen  

o.a. snoeischaar en tuinschaar    € 11,- incl. BTW 

 

Bosmaaier  

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Machine reinigen. 

• Afstellen machine. 

• Evt. mes slijpen. 

• Nieuwe filters en bougie. 

• Smeren maaikop. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 60,- incl. BTW 

 

Bladblazer 

Onderhoudsbeurt bestaat uit:  

• Machine reinigen. 

• Afstellen machine. 

• Nieuwe filters en bougie. 

• Evt. kleppen stellen. 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 60,- incl. BTW 
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Zitmaaier 

Onderhoudsbeurt bestaat uit: 

• Nieuwe olie, filter en bougie. 

• Luchtfilter reinigen of vervangen. 

• Carburateur controleren of reinigen. 

• Messen slijpen en balanceren. 

• Doorsmeren machine. 

• Controleren V-snaar, accu en banden. 

• Reinigen machine.     

• Controle algehele machine.                                                                      

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 259,50 incl. BTW 

 

Klein onderhoud compact tractor / minishovel / professionele maaiers 

Kleine onderhoudsbeurt bestaat uit:  

• Olie verversen. 

• Machine doorsmeren. 

• Controleren bandenspanning / v-snaar / koelvloeistof / accu / verlichting. 

 

 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 299,50 incl. BTW 

 

Groot onderhoud compact tractor / minishovel / professionele maaiers 

Grote onderhoudsbeurt bestaat uit:  

• Olie verversen. 

• Alle filters vervangen. 

• Messen slijpen. 

• Machine doorsmeren. 

• Reinigen machine. 

• Controleren bandenspanning / v-snaar / koelvloeistof / accu / verlichting. 

 

Kosten van bovenstaande onderhoudsbeurt:  € 459,50 incl. BTW 
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Alle genoemde tarieven zijn exclusief onderdelen en meerwerk. Hier wordt 

altijd vooraf met u over gecommuniceerd. 

 

Haal- en brengservice*: 

• Haal- en brengservice loopmaaier   € 24,50 

• Haal- en brengservice zitmaaier    € 32,50 

Heeft u meer dan één machine op te halen dan is dit uiteraard ook mogelijk, 

 van deze extra machine(s) wordt 50% van de normale prijs berekend. 

 Handgedragen machines die in combinatie met onderhoud van uw robot-,  

 loop- of zitmaaier worden aangeboden worden kosteloos meegenomen. 

* Haal- en brengservice uitsluitend bij gecombineerde ritten en i.c.m. gepland 

 onderhoud. Prijs geldt tot 20 kilometer. Indien u verder weg woont, wordt er 

per extra gereden kilometer € 1,- in rekening gebracht. 

Winterstalling*: 

• Stalling robot- of loopmaaier     € 17,50 

• Stalling zitmaaier      € 32,50 

*  Winterstalling uitsluitend i.c.m. gepland onderhoud. 

 

Keuren*: 

 Ook het keuren van machines behoort tot de mogelijkheden. Bij deze keuring 

 ontvangt u een rapport van de keuring. 

 Kosten van keuring € 24,20 incl. btw (per machine).  

*  Keuren op locatie is mogelijk tegen meerprijs. Prijs exclusief eventuele 

 reparaties en onderdelen. 


