
De onderhoudsabonnementen van Outlook Groenprojecten 
 
Ons Basic-pakket 
Wilt u wel uw tuin blijven onderhoudendoor zelf het onkruid te wieden, het gras te maaien 
en zelf uw struiken te snoeien? En zoekt u tegelijkertijd hulp bij ingewikkelde 
onderhoudsklussen.  
 
Zoals het snoeien van uw bomen of het verleggen van een aantal tegels. Check. Met het 
basispakket komen wij twee keer per jaar langs en geven wij uw tuin een voorjaarsbeurt en 
een najaarsbeurt net voor de zomer en de winter.  
 
Net voordat we langskomen nemen we contact op. Uw vertelt uw tuinwensen en wij voeren 
ze uit. Aan de hand van een offerte spreken we samen een prijs af. En u betaalt alleen voor 
de uren die we ook echt aan het werk zijn en voor de materialen die we nodig hebben. 
 
Ons totale Basic+-pakket 
Het Basic+-pakket gaat net een stapje verder dan het Basic+-pakket. Twee keer zo ver om 
precies te zijn: we komen nu elk seizoen (elk kwartaal) langs. Uw tuin krijgt dus een 
voorjaarsbeurt, een zomerbeurt, een najaarsbeurt en een winterbeurt. 
 
Ons Control-pakket 
Maar voor uw droomtuin is het eigenlijk niet voldoende dat er maar vier keer per jaar iets 
gedaan wordt. Wilt u zelf nog meer groene ontzorging? Dan kiest u voor het Control-pakket. 
Dat betekent namelijk maandelijks tuinonderhoud. En het grote voordeel is dat u nog steeds 
de controle behoudt. 
 
Tuinproblemen zijn snel opgelost. Gaat er bijvoorbeeld een boom dood of wordt het gras 
bruin? Vindt u dat een paar tegels niet meer goed liggen? Dan kunnen we dit op tijd 
oplossen! U hoeft echt maar de kleinste klusjes zelf te doen. Zoals het gras maaien of het 
terras te vegen. 
 
Het totale Control+-pakket 
Het Control+-pakket is nagenoeg hetzelfde als het Control-pakket. Maar dan hoeft u zelfs het 
gras niet meer te maaien. Daar komen we elke maand ook voor langs. 



 
Het totale Exclusive-pakket 
Wilt u helemaal geen onderhoudsklusjes in uw (nieuwe) tuin in doen? Dan kiest u voor het 
meest exclusieve pakket. Wij doen alles voor uw tuin. Elke week weer. Zodat het elke dag 
lijkt alsof uw tuin een paar dagen geleden is aangelegd. De meest perfecte en verzorgde tuin 
houdt u met het Exclusive-pakket. Het pakket zorgt voor een tuin zonder zorgen. 
 
Een tuin waar u de tijd en de energie hebt om bij te komen en tot rust te komen. Terwijl u 
wel de tuineigenaar blijft.  
 
Elke week kunt u uw tuinvragen en onderhoudswensen aan ons vertellen. De week erop 
komen we weer langs en voeren we dat uit. En met het exclusieve pakket krijgt u ook ons 
studiorecht. Dat zijn nieuwe en creatieve tuinideeën en tuinoplossingen, zoals een nieuw 
merk tuinverlichting. Daarvoor ontvangt u een speciale nieuwsbrief.  
 
Betalen gaat heel simpel. We schatten aan het begin van het kalenderjaar de 
materiaalkosten en het aantal onderhoudsuren dat we nodig hebben. Aan de hand daarvan 
sturen we u elk kwartaal een factuur. Aan het einde van het jaar weten we hoeveel kosten 
en uren we écht gemaakt hebben. U krijgt geld terug als u te veel betaald heeft. 
 
Ons Flex-pakket 
U onderhoudt zelf uw tuin. Maar soms komt u er even niet aan toe. Een paar weken op 
vakantie of enorme drukte op het werk zorgt ervoor dat een paar zaterdagen ook gevuld 
zijn.  
 
Dan schakelt u ons in.  
 
We onderhouden uw tuin alleen wanneer u dat van ons vraagt. U vertelt ons wat er in de 
tuin te hard groeit en bloeit. Wij lossen dit binnen vijf tot tien werkdagen op. U betaalt 
alleen onze effectieve werkuren. Nieuwsgierig geworden naar hoe wij in de praktijk uw tuin 
onderhouden? Dankzij welk onderhoudsabonnement mogen wij uw droomtuin 
onderhouden? 


