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Ons dossiernummer C103907-ov01 Telefoonnummer klant 020-3987777 
Behandeld door De heer C.A.G. Korteweg    
Doorkiesnummer 06 - 20 53 74 43    
  
Betreft  Daktuin & boombakonderhoud 

 
 
 
Geachte heer Admiraal, 
 
Volgens afspraak ontvangt u hierbij ons voorstel voor het onderhoud van de tuin / 
groenvoorziening bij bovengenoemde locatie. Buiten dit onderhoudscontract vallen de 
sedum daken en het verwijderen van zwerfvuil. 

Het voorstel is beschreven in het onderhoudscontract, welke wij als bijlage bij deze brief 
hebben opgenomen. Hierin staat exact vermeld uit welke werkzaamheden het onderhoud 
bestaat, inclusief de bijbehorende frequenties en een omschrijving van de kwaliteit die u van 
ons mag verwachten.  

Er is sinds 1 april 2016 een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 
verhardingen. Om het onkruid op de verharding in bedwang te houden gebruiken mij nieuwe 
methoden. De methoden die wij gebruiken zijn vegen, verhitten en bosmaaien. Dit moet 
echter 6 keer per jaar worden gedaan. 
 

Wanneer u het onderhoud aan ons wilt opdragen, verzoeken wij u het onderhoudscontract 
ondertekend te retourneren. 

Diensten 
 
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden verlenen wij ook diensten als herstelwerk en 
diversen. Deze zijn een aanvulling op het reguliere onderhoud wat wij jaarlijks uitvoeren. 
Deze diensten omvatten leveringen en werkzaamheden buiten het onderhoudscontract die 
ertoe bijdragen de tuin op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder deze diensten valt 
bijvoorbeeld: 

• Het aanvullen van dode, verdwenen of kwijnende beplanting. 
• Plaatselijk verzakte verhardingsdelen ophalen. De ontstane gaten in verhardingen 

dienen te worden gedicht door het aanbrengen van gelijk verhardingsmateriaal. 
• Het schuren en schilderen van kleine reparaties aan straatmeubilair. 
• Bemesting. 
• Aanvullen van grond in laagten. 

De aanvullende werkzaamheden worden gedurende het gehele kalenderjaar uitgevoerd, na 
constatering hiervan. Voor een uitvoerige beschrijving van onze diensten willen wij u graag 
verwijzen naar de extra opties omschreven in het bijgesloten onderhoudscontract. 

Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Business to Business voorwaarden van de 
Stichting Groenkeur van toepassing in de laatst vigerende versie.  
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Wij vertrouwen erop dat deze onderhoudsaanbieding past bij uw vraag en zien graag uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Van der Tol b.v. 

Dé duurzaamste hovenier ! 

 

 

A. Veerman 

Commercieel Directeur 
 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: - Onderhoudscontract C103907-ov01, d.d. 13-04-16  
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Contractnummer: C103907-ov.T211212.  
Datum: 13 april 2016 
 
 
VvE code 9299 Hof van Hoytema            
p/a Pro VvE Beheer B.V. 
Theodoor van Hoytemastraat 2 t/m 86 
1062 CG Amsterdam 
 
hierna te noemen de opdrachtgever, verklaart bij deze tot wederopzegging, op basis van de 
navolgende regelingen, opdracht te verlenen voor het tuin- en plantsoenonderhoud aan:  
 
Binnentuin & boombak aan de  
 Theodoor van Hoytemastraat te Amsterdam hierna te noemen het object, aan: 
 
Van der Tol b.v. 
Lutkemeerweg 328 
1067 TH Amsterdam 

hierna te noemen de hovenier 

voor een bedrag exclusief B.T.W. op jaarbasis van: 
 A. Onderhoud €  2.540,00 
           B. Jaarlijks herstelwerk 
 

□ G. Drainage €  325,00 
 
 
Prijsbasis april ’16, prijsvast t/m einde 2016. 
 

 

Om van de optie(s) gebruik te maken verzoeken wij u de selectievakjes aan te kruisen.  

 

Bij opdracht in de loop van het jaar worden (onderhouds)kosten naar rato berekend. 
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1. Algemene Bepalingen 

Begrenzing 
Het te onderhouden object is begrensd door: in het terrein herkenbare grenzen en is 
weergegeven op bijgevoegde plattegrond.  
heeft geen verdere aanduiding nodig. 
Algemene voorwaarden 
Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de 
Algemene Business to Business voorwaarden van de Stichting Groenkeur, waaronder 
verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor het hoveniers- en 
groenvoorzieningbedrijf, zoals deze in de laatst geldende versie zijn vastgesteld door de 
Stichting Groenkeur. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is bij dit contract 
gevoegd. 
Uitsluitingen op algemene voorwaarden 
Leveranties als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de Algemene Voorwaarden zijn geen 
onderdeel van dit contract. De hovenier ontbindt zich in geval van leveranties, zoals: 

• Het leveren en verwerken van planten, één- en tweejarigen, bollen en knollen en andere tot 
deze rubriek behorende materialen. 

• Het leveren en verwerken van planten voor vervanging van doodgegane planten en van 
planten bedoeld als aanvulling en wijziging indien de optie herstelwerk niet is opgenomen. 

• Het leveren en verwerken van diverse materialen die nodig zijn en gebruikt worden voor 
aanvullingen en wijzigingen of herstellen van onderdelen van het object of van het gehele 
object; hiervoor wordt aan de opdrachtgever vooraf prijsopgave gedaan. Dit geldt ook voor 
die herstel- of renovatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn geworden als gevolg van 
calamiteiten. Onder calamiteiten in de zin van deze bepaling wordt onder meer verstaan 
vandalisme, brand, extreme weersomstandigheden, wildschade, extreme schade als gevolg 
van mollen, ziekten of plagen of andere voorvallen die voor partijen niet voorzienbaar zijn en 
die tot vernieling of schade hebben geleid. 

• De opzegtermijn van 3 maanden als vermeld in artikel 14 wordt uitgesloten. De beëindiging-
voorwaarden voor het onderhoudscontract worden onder deeltitel ‘Beëindiging’ beschreven 
en zijn van toepassing op de overeenkomst. 
Looptijd 
De hovenier zal het object onderhouden vanaf heden of vanaf de 1e januari tot en met 31 
december, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Beëindiging 
De overeenkomst is aangegaan voor het jaar 2016 en wordt, indien deze niet 4 maanden  
(1 september) voor het einde van het lopende boekjaar per aangetekend schrijven is 
opgezegd, steeds geacht op dezelfde voorwaarden en condities te zijn verlengd met 1 jaar. 
Contracten verstuurd na 1 september gelden voor het jaar daaropvolgend en worden 
verrekend op basis voor de werkzaamheden verricht in het lopende jaar. 
De mogelijkheid van tussentijdse opzegbaarheid van deze overeenkomst wordt door partijen 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
Indexering 
De tussen partijen overeengekomen prijsstelling is geïndexeerd in die zin, dat de hovenier 
jaarlijks aan de opdrachtgever een prijsverhogingbrief zal toezenden, waarin de in het 
verstreken jaar opgegeven loon- en prijsstijgingen zijn doorberekend. Als indexering wordt 
het indexeringscijfer (CPI) van het C.B.S. “Goederen en diensten” peildatum 1 september 
van het lopende (contract)jaar gehanteerd. De indexering zal plaats vinden met ingang van 
het nieuwe kalenderjaar. 

De hovenier is tevens gerechtigd in deze prijsverhogingbrief de gevolgen te verwerken van 
eventuele tussentijdse wijzigingen aan de tuin en/of wijzigingen in wet- en regelgeving met 
structurele consequenties voor het tuinonderhoud. Deze jaarlijks aan de opdrachtgever toe 
te zenden opgave is bindend voor de partijen. 

Indien opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst, structurele wijzigingen in 
de tuin doorvoert, is de hovenier gerechtigd een prijsaanpassing, na opgave aan en akkoord 
vanwege de opdrachtgever, door te voeren. Hetzelfde is van toepassing indien wijzigingen 
in wet- en regelgeving leiden tot structurele consequenties voor het tuinonderhoud. 
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Zonder toestemming van de opdrachtgever zal er aan de aanleg niets structureels worden 
gewijzigd of toegevoegd. 
Arbo en veiligheid 
Hovenier beschikt over een goedgekeurde Risico-inventarisatie en Evaluatie. Hierin zijn alle 
risico’s in het werkgebied in kaart gebracht en zijn de nodige maatregelen genomen en 
processen afgestemd om risicovolle aspecten te beheersen. Veilig en gezond werken staat 
bij ons hoog in het vaandel. Hovenier is er alles aan gelegen om dit aan de hand van 
mondelinge en schriftelijke instructies aan de medewerkers mee te geven. Tevens stelt 
hovenier voor de realisatie van het project de juiste beschermingsmiddelen aan zijn 
medewerkers ter beschikking en gebruikt hovenier materieel dat minimaal aan de gewenste 
norm voldoet. Indien u dit wenst verstrekt hovenier een afschrift van de Risico inventarisatie. 
Herkenbaarheid medewerkers 
De medewerkers van hovenier dragen bedrijfskleding en zijn als zodanig herkenbaar en 
kunnen zich, op verzoek, te allen tijde legitimeren. 
Bestrijdingsmiddelen 
Er is sinds 1 april 2016 een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 
verhardingen. Om het onkruid op de verharding in bedwang te houden gebruiken mij nieuwe 
methoden. De methoden die wij gebruiken zijn vegen, verhitten en bosmaaien. Dit moet 
echter 6 keer per jaar worden gedaan. 
Water geven 
Het water geven van het gazon en de beplantingen is niet in de prijs begrepen. Het water 
geven wordt uitgevoerd na afzonderlijke opdrachtverstrekking door de opdrachtgever. 
Vervangen beplanting 
Het onderhoudscontract zonder de herstelwerk optie, houdt levende beplanting in goede 
staat. Indien beplantingsdelen onverhoopt toch dood gaan, dan zullen wij u een separate 
kostenopgave doen voor het vervangen van de dode of beschadigde beplanting.  
Betaling 
Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum zonder recht op 
compensatie of schuldvergelijking. Alle kosten voortvloeiende uit niet of niet tijdige betaling, 
waaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, komen ten 
laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij reeds nu voor dat 
geval gefixeerd op 10% van de openstaande post.  

Reclames zowel betreffende de uitvoering van werk of de leveringen van goederen, als ook 
reclames betreffende facturen, kunnen slechts binnen 10 dagen na factuurdatum worden 
ontvangen. Later ontvangen reclames kunnen geen gevolg meer hebben. 

De verplichting tot betaling voor de opdrachtgever wordt door het indienen van reclame niet 
opgeschort.  
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De betaling van het onderhoud zal behoudens het gestelde in artikel 10 van de Algemene 
Voorwaarden geschieden in termijnen. Het aantal betalingstermijnen is afhankelijk van de 
aanneemsom voor het onderhoud. Het onderstaande schema geeft aan welke 
betalingstermijnen op het contract van toepassing zijn; 
 

Jaarbedrag  
onderhoudswerkzaamheden termijnen Vervaldata  
€ 0 – 1.000 1* 31-01 
€ 1.001 – 2.000 2 01-05 en 31-10 
€ 2.001 en hoger 4 31-01, 01-05,  

01-08 en 31-10 
 
*In geval van onderhoud aan sedumdaken is de vervaldatum 31-10 van het lopende jaar. 
Voor alle buiten het contract vallende werkzaamheden en leveranties is de factuurdatum de 
dag van oplevering van deze werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen. 
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2. Bepalingen van technische aard 

A. Regulier Tuinonderhoud 

Groenafval.  
• Het vrijgekomen afval wordt eigendom van de hovenier tenzij anders overeengekomen (dit 

in verband met de juridische aspecten van de afvalstoffenwet).  
• Stort- en afvoerkosten zijn voor rekening van de hovenier, mits deze geen milieubelastende 

stoffen bevatten. 
Onkruidbestrijding. (frequentie 6 keer per jaar) 

• De in de tuin gelokaliseerde beplantingsobjecten worden aan de hand van de vastgestelde 
frequentie onkruidvrij gemaakt. 

• De ongewenste beplanting wordt na de schoffelwerkzaamheden uit de beplantingsobjecten 
geharkt. 
Heesters. (frequentie 1 keer per jaar) 

• Indien nodig worden de heesters in het voorjaar en/of najaar gesnoeid. Dit wordt naar 
behoefte van de soort uitgevoerd, er wordt op licht en lucht gesnoeid. 

• Na de bloei worden de voorjaarsbloeiers gesnoeid. 
Bomen. (frequentie 1 keer per jaar) 

• De jongere bomen worden naar behoefte van de soort op licht en lucht gesnoeid, om de 
uiteindelijke natuurlijke boomvorm te bereiken. 

• Het snoeien van oudere bomen (ouder dan ca. 10 jaar) gebeurt alleen, nadat hiertoe 
opdracht is verkregen en valt derhalve buiten dit contract.  

• Voor de soorten die in het voorjaar sterke sapstromingen hebben, het zogeheten “bloeden”, 
zal de snoei plaatsvinden tussen begin september en half december. 

• Bij bomen, die met een boompaal gesteund worden, wordt een regelmatige controle van 
band en paal uitgevoerd. Indien nodig wordt de band verruimd. Zodra mogelijk wordt de paal 
met band verwijderd. 

• Boomspiegels worden tegelijk met heesters geschoffeld en/of uitgeharkt. De frequentie is 
vastgesteld aan de aantal rondes dat de onkruidbestrijding plaatsvindt. 

• Hinderlijke overhangende takken worden gesnoeid. 
• Vormbomen worden jaarlijks gesnoeid om de specifieke gewenste vorm te behouden of te 

bereiken. 
Bladeren. (frequentie 2 keer per jaar) 

• Het gevallen blad wordt met de vastgestelde frequentie verwijderd uit:  
- plantvakken of plantenbakken. 
- (half-)verhardingen. 
Vaste planten. (frequentie 1 keer per jaar) 

• Indien nodig worden de vaste planten in het voorjaar gescheurd. 
• De vaste planten worden, afhankelijk van de soort, voor het eerstvolgende bloeiseizoen 

gesnoeid. 
Verhardingen. (frequentie 6 keer per jaar) 

• Verhardingen die deel uitmaken van de tuin worden vrij gehouden van ernstige kruidengroei 
en andere voorkomende verontreinigingen. Indien er geen gevaar is voor beplantingen of 
gazons. 

• Niet in het contract is begrepen het ophogen en/of herstraten van verzakte delen. 
Straatkolken / Drain/Lijn goten. (frequentie 2 keer per jaar) 

• De straatkolken worden gecontroleerd op verstopping. 
• Bij verstopping trachten wij de kolk werkend te maken, wanneer de werkzaamheden meer 

bevatten dan het verwijderen van overtollig blad rekenen wij hier meerwerk voor. Dit zal 
geschiedde na prijsopgave en akkoord van de opdrachtgever. Het doorspuiten van leidingen 
is niet inbegrepen. 
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• Het herstelwerk heeft voornamelijk betrekking op het vervangen/aanvullen van beplanting in 

verband met de uitval door vernieling of door de weersgesteldheid. Ook kwijnende 
beplanting, die niet meer door natuurlijk herstelvermogen van een goede kwaliteit wordt, 
wordt vervangen. 

• Uitgangspunt voor het opnemen en herstellen van schades is de mate waarin de schades 
voorkomen en de invloed daarvan op de esthetische waarde en het functioneren van de 
groenvoorziening. 

• Daar waar open plekken in de beplanting ontstaan, zullen deze worden aangevuld. Daar 
waar beplanting met een hoge sierwaarde onophoudelijk wordt vernield, zal deze worden 
vervangen door meer weerbare beplanting met een desnoods lagere sierwaarde. Bij grote 
plantvakken zal dit na overeenstemming met de opdrachtgever worden uitgevoerd. Het 
totaal te beplanten oppervlak per tuin mag hierbij niet groter zijn dan 10% van het totale 
beplantingsoppervlak per tuin, dit wordt als calamiteit beschouwd. 

• Kuilen in gazon of beplantingsvakken dienen gelijktijdig te worden opgevuld. 
• De herstelwerkzaamheden zullen na augustus worden opgenomen. 
• De uitvoering van de herstelwerkzaamheden kan uitsluitend plaatsvinden in het 

plantseizoen, dit loopt van november tot en met april.  
• Schade aan beplanting die is ontstaan ná de opnamedatum, kan pas worden hersteld met 

de juiste beplanting in het volgende plantseizoen. 
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EXTRA OPTIES TUINONDERHOUD 

G.Drainage.(frequentie 1 keer per jaar) 
• De drainage- en afvoerleidingen worden doorgespoten met behulp van 

hogedrukreinigingsapparatuur vanuit doorspuit- of controleputten. 
• In geval doorspuit- en controleputten in particuliere tuinen liggen, zal opdrachtnemer met de 

betreffende bewoner contact opnemen ten aanzien van toegang tot de tuin en het zonodig 
opgraven van putten, voordat met de werkzaamheden zal worden gestart. 

• Bij constatering van breuk of door derden veroorzaakte gebreken aan drainagesystemen en 
pompinstallaties, zal de opdrachtnemer dit terstond melden aan de opdrachtgever, onder 
opgave van herstelkosten. Onderhoud aan pompinstallaties is niet in deze overeenkomst 
begrepen. 

• 1 maal per jaar worden de doorspuit-bevindingen schriftelijk gerapporteerd aan de 
opdrachtgever, met daarbij een advies omtrent eventueel te nemen maatregelen. 
Onderhoud pompen. 
Tijdens een onderhoudsbeurt worden de volgende zaken uitgevoerd/geïnspecteerd: 

• De gehele installatie incl. waaier en pomphuis. 
• De isolatieweerstand. 
• Asafdichtingen en aslagers. 
• Werking van de elektrische installatie.  
• Middels hoge druk wordt de installatie gereinigd mits de put zich op 10 meter van de auto 

bevindt. 
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Opmerkingen en/of wijzigingen; 
 
Bij specifieke vragen over de inhoud van deze offerte kunt u contact opnemen met De heer 
C.A.G. Korteweg via telefoonnummer 06 - 20 53 74 43. 
 
Opgemaakt en ondertekend te Amsterdam, 13 april 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen:- Bijgevoegde algemene (business-to-business) voorwaarden voor de deelnemers aangesloten 
bij Stichting Groenkeur en leden van de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners, zijn 
op deze aanbieding van toepassing. 

 - plattegrond van het te onderhouden gebied. 
 

 

Van der Tol b.v. De opdrachtgever; 

 
 
 
A. Veerman                                                                 
Commercieel Directeur P. Admiraal 
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(Zie artikel 7)

(Zie artikel 20)
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